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Den 3. december holdt klubben som allerede tj_d
ligere omtalt den årlige st:J_ftelsesfest i forbindelse
med andespil og dans m.m.

Festen, der var annoncfret til kl. 19.00, lovede
pA dette tidspunkt ikke godt, idet der på den tid
højst var kommet ·6-8 .f'estdeitagere foruden bestyrel
sent D,et så ikke godt ud.

Klokken blev endog 19.io, uden at deltagernes
antal voksede væsentligt; ffirst omkring 1'9.45 biev der
lidt ·mere liv i lokalet. · D•re:rter tog andespill,e~ sin
begyndelse •. Enkelte spillere var endog så heldige at
vinde 2 gange! L • •

Senere på aftenen unde:rholdt "Knud" med et par
små historier, som kaldte smilet frem, selv hos besty-
relsens medlemmer. ·

Efter s,pillet dansede man, o,g de fremmødte fik
vist alt i alt en fornøjelig ai't,en ud af det.....

'En af tl,ubbens ti-dligere meglemm.er,
UFFO JENSEN t er.pludselig afglat ved døden
som følge af en hjertelamme:J..ee.

Vi, der ~11ar her i kl.ubben samtidig med ham,
husker ham som en god og hjælpsom kamm·era.t, der altid
var parat til at tage et nap, med. Således hjalp han
den daværende turneringsleder med det ikke ringe ar
bejde, og senere klarede han dett~ ærefuld~ hverv
alene. En anden side af hans .?:!,atur, som også altid
vil blive stående i erindri~gen, var hans aldrig svig
tende gode humør" Man mærkede a]drig, at han allerede
på det ti.dspunkL havdd en sygdom (aukker~ygen) at slås
med. Hertil kom så se~ere qen we'llske syge, som han



aldrig kom. sig ef't.er. Alt dette i forbindelse med
private forhold bevirkede, at han helt trak sig til
bage fra skakspillet, som indtil da havde skænket
ham mange fornøjelige stunder"

Nu er Uffo ikke mere,, og vd , der 1er tilbage,
vil mind.es, ham for hans gode egenskaber og aoin den
hjælpsomme og livlige kammerat, han var.

Æret være hans minde.

Onsd , 3: Den traditionelle jul,ekaff1e nydes.,, hvor
ef'ter der vil _blive spillet lyn.

Onsd • 11 : 1 •række spiller 1 O. runde, og 2' ~& 3. række
spiller 11.ru:.nde i vin~erturneringen.

Torsd.12: 3.holdet spiller mod Døvet.Skakklub, Bro
husgade 17, kl.19.30 (10 mand).

Onad , 18: 1 ,.. række spiller 11. rund.e a,g 2 .& 3 .række
spiller 12.runde i vi.nterturnerin1gen.

f ~

Onsd. 25: 1.holdet skal i ilden mod 1860 på hj,emme-
bane kl. 1 9 • 3 0 ( 15 mand ) • .
Øvrige spillere afvikl,er mang'Lend a"og.
hængepartier ·

Onsd,ag den 1. februar 1950:
Vores 2 .hold dyster pi hje,mmebane med Kbhs
kommunale Skakklub kl. 19. 30, ( 12 rnand).
Øvrige ~pillere afvikler manglende·og
hængepartier.

Det henstilles meget indtrængende til ae· ,spil
Lere , som ikke er a jour,, at få manglende og hænge
partier afviklet.

* * * * * *
FRIBONDEN :BRING.ER-
denne gang et parti fra Oølo m,ellem Aage Vestøl og
Rolf Lind,en. Fremtidig håber FRIBONDEN at kunne
bringe parti,er fra de hjemli.ge strande - hermed me
nes: fra vor ee;en vintert:urnering (pokalturnering,
K.SU-turneringJ, men det forudsætter aelvfølge1ig, at



Sxc7
Tf3
Dh3+
gxf3

e5

Kxg2 ..
Slt'i'3 ·?
Kg1

og sort vandt.

18.
Dækker trusclen Se4

~·' og forbereder springer-
manøvren ti1 e,6.
1 '9 • Lg4 ? Sd f'8
20. Dh3 Lxg4
21.. Dxg4 Se6
22. Sb1 h5
23 • · Dd 1 · , · g4
24AI Tc3 , Kg7
25 ,. . h3 . - Dg6
26. h4 Tef8 .
27" Dd3 Tf.5
28. Sbd2 Taf8
29. b4 a6
30. a4 Df7
31. b5 axb5'
32. axb5 De7!
33. bxc6 Dxh4

·· 34. c7 f3 !
~ 3 5 •. c 8 D fxg2 !

36. Dxf8+ Txf8
37. Tc7+ ----

skal væk;·
på ,g2,

Springeren
thi slår-hvid
følger S:f'4 +.

37 •· ---- ..
38.

: 39·.
: 4,0.

g5
Df7
exd5

d4.
Sxc3
Lxc3
Df6
f4 ?

( partislu~ninger) stilles til rådighe_d for
Så kom frit frem mea dem!

par-tier
bladet"
1. Sf3
2. b3
3. Lb2
4. e3 ·
5. c4

Mere metodisk er c6:
Når L. spilles til g7,
bør e7 blive stAe,nde,
for at de sorte felter
ikke skal ~vækkes yder
Lf.ger e ,

6. Sc3 o-o
7. Te 1 = .-, Sbd 7
Aa Le2 ----

Åbningen. har med f.ørt,
at denne L., der regnes
for stærkere end drob-·
ni~~eløbexen, er bl~vet
noget reduceret; men
Ve~tøl har'en vis evne
til at få "røntgenstrå
len~ på b2 til at virke.
8. --- c6
9. o-o Se4

10. Dc2 f5
11 ., d3 , ---

Lxo3
Dxc3
d4

Sd2?
Rigtig er

evt. exf4 og
Se5 og f4.
15. ---
16. e4
17. exd



VINTER~URNERINGEN
Nu da det gamle lr er gftet, kunne det må.ske

være p~ sin plads at gøre status op i de forske,1-
lige rækker, og det navnlig i 1 .række, 'nvor der al-
1,erede e,fter afslutningen af 1'1 .rl.Ul.de· f'inder en sor
tering sted" I ingen af de 2 grupper :L:.--1 .række kan
,de 5 heldige udpeges på nuværende tidspunkt, dels
mangler, der 2 runder, dels har· spillerne'.• ikke spil
let alle partierne fra de foregåend,e runder-.
1 .rk. _gruppe A: E. Bang 5. 1/2 (9), H" Vejrup 5 (7),

.A.Jørgenf5en. 5- (8), H.C.Iversen 4· 1/2 (8)., V.Olsen
4 (6) ~ Damkier 4· (8) og rTørgen Jehsen 3 1/2 (6).
Lr:k·~~g;t:Q.m?..s.. J3: E. Voss 6 1/2 (7), Vlinde-Wiemer 5 (6)
Lauri tsen 5 CT), A.Bjerg 4 1/2 (7), F"Seidler 4 1/2
(9) f Schløller J.acobsen 4 (7) ·og H.Andreasen 3 (6) ..
2..:.!:!:r~:.: A • .Ander~en 6 1/2 (8), Jac.k Grum 6 (7), G.Lade
gaard 5 1/2 (6) og S.W.Olesen 5 1/2 (7).
3.]:k.: Heerie 9 (9)?, .A._.Rasmus.sen 7 1/2 (8) og Thom
sen 1 (9). -----
Af hensyn til fastlægning af 4.ru.nde i pokalturne
ringen skal ingl. partier fra 3. runde snarest af
vikles,.

Da "husvært,en" for V.S. havde lej~t~·vort lokale
ud onsdag den 28.deoember, mAtte · jul,ekaf:fen udskydes
til det nye år, forhåbentlig uden at ta~e skade.

Alle FRIBONDENs læsere ønskes et godt og held
bringende nytår med tak for det·gamle, som svandt.

=~==========·==-==.=.====.;==·~===·===========~==========·==-
Udgivet af VANLØSE SK.AKELUJ3"
Formand: JØRGEN JENSEN, Gl. Jerilfia"ner~~j 1. VA 70,61.
Kass,erer: WINDE-WililMER, Valby ·Langgade 50, VA 744x
Turn.leder: HJ.F.HANSF:N, Ålekistevej 223ii DA 4728x
Redaktør: H. VEJRUP, Mølletoften 24,, Lyngby 3115.
Duplik: Capax-Valby.



LØSE SKAK KLUB

•

DEN
. '

F
MEDLEMSBLAD FO~

~i~~~!~B=~-E~~~~!!E~~~!~
!._~.:.e!.l.!:.=~f!!f!!!S~E:6 ...1~! e _!:!~!Se!.

Vanløse en sikker nr. 2 chance for en 1ste Elads - ?
Medens disse· linier skrives, er spændingen i klub

tu-rneringens 1 ste række endnu ikke udløs,t" Som med
delt i SKAX-NYT1 der pludselig dukkede op i midten af
januar efter i et halvt år a't have gli.giret ved si~ fra
væreLse , var det samlede resultat .i første række, a:t
H.& X.. ,førte med 35 ½· 2 points, skar·pt forfulgt af
Holte-Virum med 34 1 2 og Vanløse med 34 points - alle
f,or fire kampe. I bunden lå 1860 og F'red erilcsberg med
henhold~vis 24 1/2 og 23 pof.rrte , K.S. lå lunt i midten
uden chance for a.t blive nr. 1, men ogsfi .ude·nfor fare
zonen" I den ,sid.ste, afgørende ~"'1.de var følgende klub
ber matchet mod hinanden: H.& K. mod X.S. -- Holte
Virum. mod Frederik.sberg -- 1860 mod Vanløse. De sidst
nævnte p~ hjemmebane"

Onsdag den 25. kcm 1B60 ud til os ~ og som mange
af v·ore medlemmer havde lejlighed til at se, vandt vi
en stor sejr med 11 1/2 points mod 2 1/2 til de frem
mede. Et parti hænger. Det sk:al dog noteres, at 3
(tre) -partier blev vundet uden kamp, og at ,,s60's 1ste
hold er b,etydeligt svækket siden sidst, vi mødte det,
men trods dette var det en præstation af rang, som
vort hold her udførte.

Dagen efter, torsdag d en 26.; blev de to andre
æat,cher spillet.. Her blev flere -hæng,epartier ,. men så.
meget· kan. stg-es il at .!L · nu.stede -s:å mange points •-
foreløbig 7 -, a · u1',ilcke kan 'blive nr. 1, men
Holte-Virum har st n cnanoe , Denne, klub, som i
fjor rykkede op f"ra en til 1ste række, præsterede det
kunststykke at slå Frederiksberg med 6 1/2 - 3 1/2 +
5 (fem) hængepartier, af hvilke 2 eller 3 efter sigende
stå.r til gevinst for Holte-Virum.



Hængepartierne bliver af_gørend-e
Den øjeblikkelige stilling imellem H.V. og Van-

løse er så.ledes:
VANLØSE: 45 1/2 points+ 1 hængeparti
HOLTE-VIROM: 41 " + 5 "
Resultatet af hængeparti,erne bliver altel afgø-

, re:nde for hele matohen, idet det skal tilføjes, at
i tilfælde af pointslighed mellem de to klubber vin
d.er Holte-Virum, da antallet vundne·kampe i sA fald
er udslagsgivende; og H-V har vundet 59 med.ens vi
lrun har vundet 4.

Endnu nogl.e dage lever vi i håbet. Så nær har
vi aldrig før været det eft,ertra.gtede mål: at rykke
op i mesterklassen.

'* * ** *·
MÅNEDENS PROGRAM

~ ·.. " ..t

Onad . 1.; 2.holdet kæmper på hjemmeban,e, mod-ltbnvns
kommunale Skakklub ki. 19. 3iQ :•·(, 2 mand) .

. Øvrige spillere afvikler maniiende og
hængepartier.

Onsd. 8. : Broget halv time·. Derefter manglende og
hængepartier fra så.vel :vinte,rturneringen
som pokalturneringen.. . < ·

Onad , 15.: 1 .række spiller manglend:e· og hængepartier"
2. og 3 "række spiller .13. runde i vintert;ur-•
ner-Lngsn • . " ·

onsd . 22 .. : 1" række· spill,er 12. runde, og 2'., og 3.række
spiller 14.ru.nde. "':. , .. . ...

Onsdag den 1. marts 19·50: ·,., · .... ~

I første række er 3 spillere allerede færdiS med
de~ indledende heat, neml. ig i gru.:el?e A: E. · 13. an·g··· (6 1/2
points) og A. J~~gensen (6_ J.oints_)_. De er begge af.kr-e
på at ko~e mea. 1 kampen o.m~~ubm);irtersk~bet. ! gruppe
B har Seidler opnået 5 1/2 points.; hvorv1.d t Se1.dler ·
kan rykke op til kampen om klubmesters.~a·))et, kan i:,kke
siges på nuværend e tidspunkt. I 1. række· 'kan der blive ·
t.ale om K. Damki,er, H. Vejrup; Jørg" Jensen.~ V" Olsen,
og Rich. Hansen. Og i gruppe B er Voss sikker på at



. komme med,,: medens kampen om de reste·rende. 4 p.l_a,dser
-, ; vil: komme til -~t stå mellem Lauritsen, Andreasen.,
·: · Win:de-Wie,mer,. ~·~hiøller Jacobsen og A. Bjerg.

I anden:.tB?kke er stillingen den, at J. Grum og
S.W.Olesetifører, m/8 af 10 mulige, efterfulgt af A.
Andersen m/7 af 9 mulige. .

I tredie række holder Heer·is stillingen med
10 1/2 af 11, efterfulgt af Thomsen og A"Rasmussen
med hver 9 af 11.

-=========,===============-=·=-==::::::.;:====-=====-====_;;_,-=~=------
PARTIAFDELINGEN bringer denne gang et lille elegant
parti fra 1 .række,, gruppe B, i vinterturneringe.n.

E. Voss.
A.. Bjerg.

Sf6
c5
c6

cxd5
e6

Ld6 (?)
Hidtil har partiet ud
viklet sig ad kendte
veje, men. her springer
sort lidt fra den slag
ne landevej. Det viser
sig senere, at trækket
·er et t empotab ,
7. e3 o-o
8. Ld3 a6
9. o-co Sbd7

10. Tac1 b5
11. De2 Lb7
Begge, parter ruster sig
til kamp. En ret kendt
situation fra vore dage!
12. e4? dxe4.
At undlade at slå er også
for farligt. Det vil give
hvid alt for overlegent
spil pl kongefløjen.

·13. Sxe4
14. Sc5
15. Dxf3

Le?
Lxf3

Hvid:
Sort:

1" d4
2.. ,c-4
3,. Sc3
4. cxd5
5,. Sf3
6. Lg5

At ~lå. springeren p.å c5
i ~te-det for afbytningen
på f3 ville overlade hvid
en god fribonde p.å c5,
som senere (slutspil) vil
le være et godt aktiv.
15. .. • • • Sd5
Antagelig i håbet om at få
en aflastning i spillet på
kongefløjen, men ••.
16.. -.Dh3 ? Sd7-f6
17. · Tf-e 1 'Tf,e8
Der føres fle~e tropper
frem til kamppå ad s en.
18. Te5 h6?
Dette træk giver ~vid an
ledning til en elegant af
slutning.
18. .. • .. .. g6 havde budt
pl mere ~odstand, selv om
punktet e6 er under kraf
tigt tryk.
19. Lxh6!



Hvid lader sig ikke skræmme
af h6. Bonden fjernes gan
ske brutalt.
Såfremt gxh6 følger
20. Dxh6 med snarlig mat
ved Tg5+ eller Dh7+
19. ..... Lf8
20. Lg5 Tc8
21. Txd5! Dxd5
22. Lxf6 Lxc5
23. Dh7+ opgivet.

Ja, sådan kan det gl,
1en sort har selv frem
skyndet nederlaget.
Partiet er gennemført
af--;hvid i den. s~dvanli
ge: sikre oa effektive
stil.
Sort har slet ikke
flet lejlighed til at
udfolde sit vanli&e
fantasifulde spi~.

(Red~)
---------------------------- --------~----------------------------------------------- ·-------------------------

Sbd5

hxg6

Sbd5
Dxd5
opgivet.

*

en bonde til

in afslut-

Lf4, d5, e6, g2 og h2.
Sb6j a7, b?, f5, g7 & h7.
meget kraftigt.
29. Dxg6!
30" e6-e7 !
Det skal lige anføres,
at 30. Th3+? ikke fører
til målet: 30 .... Ke::8

31" e7
30. . .. l!!I ••

31" Lxd5
32. Tf8+

2 farlige svende p~ disse
breddegrader!
Der truer 26. Le5 og Tg3.
Sort vælger at ofre e~
kvalitet9 men forgæves.
25. • • .. .. • Txd 6
26. Lxd6 Dd4+
27" Kh 1 Dxd6
28. Dxf5 Lxg6?
Ser meget naturlig ud,
men hvid benytter lej
ligheden til at afslutte

Endvidere kan vi glæde(!) læserne med en
__ing fra KSU-tu.I"neringen V. S. - Firska.
H. Andreasen, der spillede hvid, havde sa
i følgende slutning, men!
-fID: Y..g1, Da5, Te;, tf1, La2,
SORT: Kh8, Df6, Ta89 Td8, LeB,
25. 06 .....

-- -----------------------------------------------------------·- _......, ......,._..-----------------·-- ---------------- ---------~-----
Udgivet af VANLØSE SK.AKKLUB.
-ormand: JØRGEN JENSEN, Gl. Jernbanevej 1, VA 7061
Kassererw WINDE-WIEidER, Valby Langgade 50, VA 744
Turn.leder: HJ. HANSEN, Ålekistevej 223. - DA 4728x
Redaktør: H. VEJRUP, .Mølletoften 2411 Lyngby 3·115
Thlolik: Capax-Valby.
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K L U B T U R N E R I N G E N
------------------------------·---------------------------- -- --

Så blev den anstrengende klubturnering da afs1ut-
tet, og sindene, der efter 1.holdets heroiske indsats

· kampen mod 1860 efterhånden-var noget oprevet, ka
igen falde til ro" Den nævnte kamp skulle vi vinde
meget stort for at være sikker på en førsteplads -og
dermed oprykning til mesterk:lassen. Ved kampen s åf'
brydelse mangl-ede vi et hængeparti, som skulle vinaes1

for at V.S. kunne være sikker for den nærmeste konkux-
rent, Holte-Virum.

F. Seidler, der havde uæng epar-tn e b , som skulle
L·1+.-:-, næo ten 1·1c1-~ ~-..I..., ...,_,._...,,,,...,;, Ll:v . . \J ""'·~J..-

a,t analysere varianter i den mellemliggende
uge, og samtidig havde Seidler i udstrakt grad forbin
delse med andre af' klubbens spillere. Heldigvis holdt
Seidler hovedet "koLd t " i den afgørende stund og. redde•~

dermed V .S. endnu et point og aå Led e s retten til op-
.ming for 1 .holdet. .En udmærket præstation efter en

enerverende uge!

1' .. holdet opnåede 1"pla1.sen 1 1/2 pointe roran n
II1es1;,e konkuxrent t Hol te-Vir·J.m ( sidste års oprykker fra
2.række!)

FRIBONDEN kan desværre ikke nærmere give oplysnJ.ng
om den endelige stilling inden for de forskellige r6;k
ker.

Ja, så nåede 1.række at blive omtrent færdig me
1.etape på vejen frem til klubmesterskabet, idet føl
gende spillere herefter deltager i slutkampen omme
sterskabet:



E. Voss (8 1/2 aI 9), L. P. Lauritsen (6 af 8)~
H .. VejruJ? (7), Jørgen Jensen (7) t E. Bang (6 1/2) li H.
Damkier (6 1/2),_ A" Bjerg (6 1/2)9 A. Jørgensen (6)~
H. Andreassen (6) og Scp.iøller Jacobsen (5 1/2).
(De 8 sidste' s points er af 10 mulig,e).

De øvrige 12 spillere i ·1 ,. række II der
spiller om ple9eringen på styrkelisten,. er

F. Seidler (5 1/2)~ V. Olsen (5 1/2), Winde
Wiemer (5), H. C. Ivers~n (5), E. Engstrøm (5)1 Rich.
Hansen (3 1/2), Einer Larsen (3 1/2), K. Iversen
(2 1/2), H. Stjern.qvist (2 af 9), L. Munck (2) og Hj.
Hansen ( 2).

Onsd.

i n

rt

11

H

1.: 1.rk. spiller 12.runde; 2. og 3.rk. spil
er manglende og hængepartier.

8.: Mangl. og hængepartier9 s~vel fra pokal
turneringen som fra vinterturneringeu"

15.: 1 .æk, spiller 13 .æund e , og 3 "rk. SJ)i.ller
15. runde" 2. rk.: mangl .. & hængepartier"

22 .. : 1. rk. spiller 14. runde, og 3 .rk. spille
1 6-... runde. 2. rk. : mangl.& hængepartier"

29. : Man,gl,ena e og hængepartier.

* *
nærmere orientering for 1.holdsspillerne skal an

es~ at følgende spillere skal møde hinanden onsdag
en 1. marts:

A. Jørgensen -
Jørgen Jensen
H. Damkier

. Vejrup
E. Bang
Ein.er Lars en
H. C... Iversen
K. Iversen
Rich" Hansen
V. Olsen
Hj. Hansen

- E. Voss
- H. Andreasse,

Schiøller Jacobsen
A" Bjerg

- L"J?.Laurits,en
- H. Stjernqvist
- Winde-Wieme.r

0hr. Faber
- L" .Munck

F. Seidler
- Es Engstrøm



I 2. rk. ligger J" Grum i spidsen med 9 1/2 af
2 mulige, efterfulgt af S •.w .01esen med 9 af 11 o.

G.Ladegaard mea 8 af 10.
I 3. rk. er stillingen den, at Heeris stadig

holder føringen (11 1/2 af 12), medens A. Rasmuas e __
har 10 af 12 og Thb Thomsen har 10 af 13.

Lf"8
b6
Le?

Tae1
f3
L ·5g,

Fribonaen ser sig denne gang i stand til at bringe
et parti fra kampen mod 1860, spillet v,ed 2. bræ
mellem L.P.Lau.ritsen (hvid) og__ J.J;_.Gb):'i.stensen (sort) ..
Partiet, der er spillet i Laurits~~ns:yndlingsåbning,
afsluttes med en nydelig .matsætnin:g-i ,37. t;ræk.
E n g e l s k p a r t i ··-· ....
1 • c4 .t.5 I 1 4 •
2. Sc3 Sf6 ~ 15.
3" Sf3 d6 16 •

Det er, ligesom sor
mangler træk, dvs. ha_
har ingen plan at gå
rr em eft'er.
17. Dd2 h6
18. Le3 Dc7
9. f4 Lf8

·as tryk ~ortsætte~,
uanset at den foretagne
bondeefbytning gav l~d
Luf t ,
24. --- S.xd5
25. exd5 Da5
26. Sc6 ! Lxc6
27. dxc6 Dc7
Fribonden må standses-

Bedre var 3 .. ~.Sc6.
pillede variant

bev-ir.ker, at sort får
en meget passiv stil-
ling, hvilket hvid
dnytter elegant.

4. d4 exd
5. Sxd4 Le?
6. g3 o-o
?o Lg2 c6
8. o-o Ld7
8. •p■O I sa7 og sene
re Se5 havde vist været
bedre.

9. h3 Dc8
10. Kh2 Td8
Antagelig spillet for
at få trykket på stil
lingen lettet, men
hvid er pa sin posu.

11. e4 Sa6
12. Le3 Sc5
15. De2 Te8

4' gang
flyttes!
20. Tic2
21. b3
22. Lf2
2:5". cx b
24. se 5

enne løber

Tac8
a6
b5
cxb



en aette forhold bliver
senere sorts død.

KølleslagP.t kommer so-1.u
lyn fra en klar himmel.
31 • , ·--- ,. Dx_

Tvungent, såfremt
overhovi::det skal reoaes
nogetj men det er
ikke!

g4
Kh5
at

Der følger nu en række
tvangstræk" som til
sidst resulterer i en
nydelig mat.
33. DgB+ Kg6
34. f5+ Kg5
34--- Kf6 efterfølaes
af Df7+ os ...
35, h4+
36. Tf4+
37. Lf3+c:ib4

a5
Sa6

t I...30.
31. L'b

28. Ld5
29. Ld4
30. Uf5!
Truer Dd7 med slag på
7, da De? jo dlrlig~

kan slå på d7. ~ndvi
E:!re indebærer Dd? også
_uslen Tcxc8 osv

- 32. Dxf7+ Kh7

UdgivE.t a ANLØSE SKAKKLUB~
Foræ.ana: JØRGEN JEWSEN1 Gl. Jernbanevej 1" VA 7061
sserer: WilillE-WIEMER1 Vslby Langgade 50Q VA 744x

Turn.leder: HJ. HANSEN, Alekistevej 223. - DA 4728x
Redaktør: H. VEJRUP1 Mølletoften 24'1 Lyngby 3115

Duplik: CA:PAX-VALBY~
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MEDLEMS AD F 0,
-

AN LØSE SKAK KL

Nr" 4.

Kbhvns Enkeltmandsturnering er nu afsluttet -
med mere eller mindre god,e resultater f,cr de enkelte
spillere; dette gælder også d.e spillere, der d1eltog
i tu.rn,eringen her fra V. S. Vi mangler stadig her i
V.S. nogle enkelte virkelig stærke topspiliere, men
.måske er de på vej. Den nye form for vintertu.rnerinj
skulle jo give mulighed herfor"

Vi er jo - som det efterhånden ikke kan være VS
spillerne ubekendt - kommet i mesterklassen i KSUs
klubturnering~ og så vil aet vise sig, om det blot
skal være en gæsteoptræaen i den fine itlasse, forhå
bentlig ikke,

En god lejlighed til at få spillestyrken "klas
seret11 her i klubben er jo netop gennem deltagelse i
isse enkeltmandsturneringer7 men desvrerre står V.S.

kontingentet ikke i det :r-ette forhold til klubbens
størrelse - Kbhvns næststørste klub har- kun en halv
snes spillere inde i KSU-turnerin,gen. Vi må. tage
skeen i den anden hånd; selvfølg_elig kan man være op

_taget,. så.ledes at det ikke vil være muligt at gannem
føre en tilfredsstillende turnering,, men alligevel er
deltagerantallet for lille.
--~~--.-------iiiiiiiii,--------------:----:--·-=--=-=------------·---

MÅ E D E N S PROGRAM

5. april: 1. række spiller 15. runde. 3. række
spiller 17. runde, medens 2. række spil
ler manglende+ hængepartier.

12. april: 4. runde i pokaltu.rn,eringen.
Ikke-pokaltur11eringsspillere manglende
+ hængepartier

19. april: 1. række spiller 16. runde. 3. række



26. april:

~
18. runde og 2. række manglende +
hængepartier.

Hænge- og manglende partier.

F.s.v. angår onsdag den 5. april, henstilles
et til med Lemmer-n e , at afbud sendes be·tids 1 så
turneringsleder,en (gruppelederen) kan disponere
herefter, såfremt vedkommende spiller på forhånd
matte ·være forhindret i at give møde denne aften.

I første række gruppe Aer stillingen den, a

Voss fører med 9 points og 4 manglende partier.
Som nr. 2 kommer overraskende nok Jørgen J'eriaen ,
lige 1ledes med 9 points og 3 manglende. I hælene
på disse to ligger Damkiær og Bjerg med 8 1/2 p.

I gruppe E fører Winde-Wiemer med 8 points, -
rul,gt a:f F. Seidler med 7 1/2

I anden række
opnået henholdsvis
Ladegaard, der har
endnu.

.• Olesen ,og Jack Grum
og 11 points, medens G •

points, mangler 2 partier

har S.
11 1/2
9 1/2

I tredie række fører A. Heeris med 13 1/2 points,
efterfulgt af Tb. Thom.sen med 12 af 16 mulige og af
Arne Rasmussen med 11 af 13 mulige.



Fribonden har :fra A. Bjerg modtaget nedenstå,ende
parti, som er spillet mod K" F. Kinch:

1 <I d4 Sf6
2. Sf3, e6
3. c4 d5
4. Sc3 Lb4
5. Da4 Sc6
6" se5·

11 . . e3 a6
:På 12" Lxe4 kan der
alligevel ikke spil
les. 12 •••• b5
på grund af Ta8, 1 s
udækkede stilling"
12. Lxc4 Sd6

I overenas temmeLse med
'•sin natur" går Bjerg
straks til angreb"
6.. • . • Lb4
Så godt som
såfremt der
le tabes et
7. bxc3
8. 5xd7

tvungent,
ikke skul
tempo.
Ld7
Dxd7

13" Ld3 o-o
14" Dc2 h6
1°5. o-o b5
16. e4 Tfc8
17. f4 Sa5
1'8. Ted 1 Sdc4
19" Le 1 De?
20. f5: •• 1• •

Hindrer rokade for en tid

Hvid har nu løberparr,et
mod sorts springere.
Nogle regner det .for en
fordel, andre foretræk
ker springere. Uanset
at dette parti vindes
a~ hvid, kan spørgsmå
let ikke anses for be
svaret generelt, såle
des at løberparret al
tid er en fordel. Det
afhænger af så mange
faktorer...

[ongeangrebet begyn
der at tage form.
20. • . . • exf5

.21 • Txf5 c5
Sort fo.rsøger et mod
stød på dronni.ng
fløjen for at få hvias
stærke cen+rum sprængt.
22. Df 2 .......
Men hvid har alvorli
gere ting på "spise
sedlen11•

22. •••• Tc6
1xh6 truede .med på
følgende chancer for
hvid"

Se4
dxc4Tac1

9.
10,



23 1
• e5 'Te6

24. Tf1 Ta7
25. Th5 cxdX_

26. cxd Tc7
27. Df5, • • •
Nu er artilleriet
snart kørt i stilling
til det af'gørende an
greb.
27. • • .. Tg6
28. Df4 Tg5?
29. De4~ •...
Truer mat i 2 træk.
29. • • Q g6
30. Lxg5 hxg
'"årnet på h5 kan ikke
slAs grundet truslen
fra h7.
3.1. Da8 Df8
32. Th8+ ! opgivet.
Partiet er helt i
11Bj erg-stil!' ..

-*****
.l!lndvidere bringer vi
en slutstilling fra et
turneringspa.rti mellem
L.P.Lauritsen (hvid)
og Schøler Jacobsen
(Bort). Stillingen er
fremkommet efter sorts

· · 4 1 • · træk Tad8.
HVID: Kg3, :11 Dc6, Lg2,

Lf4, Td1, Td7 og
bø.nderne·a2,b3,
e4 og g4o

SORT: Kh.811 De8, Sc5, Lg8p
Td8, bønderne a7,b6
f6,g7 og h7"

Rent umiddelbart vil man
anse stillingen for hur
tig vundet for hvid ,, men
sorts sidste træk har
visse muligheder i sig.!
42. TxTdB! Dxc6
43. e5 Se4+ (?)
44. Kh.2 g5
45. Tc1 De6
46. TcB Xg7
47. Txg8+ Kh5
48. LxS Dxg4
49. Lxg5+ fxL
50. Tc6+ Kh5
51. Lg6+ opg.
vis hxL Th8p (Kb.6 Le8f)

og (Kb.4-Tc4 med dronning
gevinst).
Et li.at ejendommeligt
slutspil.

.Udgivet af VANLØSE SKAKKLUB
Formand: JØRGEN JENSEN, Gl.

Jernbanevej 1,
VA 7061.

Kasserer: WINDE-WIEMER,
Langgade 50?VA 744J

Turn.leder: HJ" HANSEN,
lekistevej 223,

DA 4728x
Redaktør;H. VEJRUP, M.ølle

toften 24,
Lyngby 3115"

Duplik:. Capax-Valby.
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KAKKLUB

Nr. 5.

B L A D F o· R ··v A N L Ø S E

GENER.ALF O R SAMLING

Onsdag den 31. maj 1950 a:fholder klubhen sin
Arlig,e gen.,eralforsamling kl. 19. 30

Forslag, som :::ønskes behandlet på. generalforsam
lingen, mi være formanden i hæntie: aenes t 15. maj
d "å.

Følgende DAGSORDEN vi.l b.~ive, .fulgt!-
1) Protokol
2) Form.andens beretning
3) Kasserer,en aflægger regnskab- ·.
4 ). Ind komne. forslag

·11 Forslag fra bestyrelse'n -om valg af fest
udvalg på 5 medlemmer".

5) Valg"
6) E,venttrel t

-------·----.-·---------==:=.·---i:::--=-------=----"'!'-=-------.--

Så begynder skaksæsonen at synge på sit sidste
vers, selv om vejret just ikke svarer til årstiden
men skakspillerne 'begynder alligevel a.t se hen tilp

·at vinterturneringen er overstået for denne omgang.
De. lette partier i sommermånederne vinker forude.

Som turneringen har været spillet i lr, stiller
den ret store krav til den enkelte spil.ler i form af
t~lmodigh.ed, og vedvar·ende energi, for a.t slutresul
tatet kan blive til:f'redss.tillende for den enkelte.

Et gode er der ved skakspillet, at man til
næste vinter igen.kaster sig ud i kampens tummel
med fornyet energi og kampmod.

·.. - . •,. ··:



Månedens program:

3 .. :, Manglende + hængepartier.
10 .. : 1.række spiller 17. runde.

3 .rækk,e spiller 19. runde.
2.række manglende + bængeparti,e.L-.

17. : Pokal turneringens 5. rund ,e. - · ·
·Øvrigespillere hænge-+ manglende par
tier.

Det h~nat.~Lles til -a:e:=forskellige spillere at søge
de evt. manglende + hængepartier afvikl,et senest 24.
maj"
----------.----.---"------~:-=""""""'=~-""""""'---~=--=-----------------

.. .,,,. r .. ~, • • • L ,...

Fra kampens hede 'k'.a:n.' "følgende B'åivnes:
1 • række gruppe A..
E. Voss 10 ~/2 af 13 - Damkier 10 af 14 - Jørgen
Jen,sen 10 af 15 og Lauritsen 9 1/2 af 14"
1. ræk~e Q:!!PPe E: _
Winde-Wiemåi--g 1/2· af· 15 ... H.C.Iversen ·e 1/2 af 15 -
Seidler 7 1/2 af 14 og Engstrøm 7 a~· 13.
2. række blev vundet af S. W. Oleeen··med 111 1/·2 efter-

fulgt af ,Jack Grum og G._ Ladegaa.rd med hver
11 points! Alle med en gevinstpro~ent over 75 !!

_3. række:
Heeris 15 af 16 ! Arne Rasmussen 12 a:tJ•:· 14 :.:og 'I'h. Thom-
s en 1 2 af 17 •·· -. · · ·· ·

'Fra en kamp mellem...et ,ipar· åf' =de lokale koryfæer
bringer FRIB9NPEN P.~.d~ns.tåe.P,.d~ ......~futspil, som passende
bekræfter "angen reg~l~ µa en:i.µia~ø-gels·e 11, nemlig reglen
om, at pla,sexingen· ~:f:. ·en §1.P,;~~r på. et randf'elt er af
d - t o n..1 e .... • · - . · · ·- · -M - :.. ... • -;e ~ ·• . - ·,.c

I • • f• ... 1' r~ -~ ":" 'i:-'"7•,..• _ _,

H n
Onsoag den

L.d4";, b3·~~ '.'-f2 og : g3
• •• • ~ - "!' • I

Sg1-f ·'b7; · ,c6-, . f7 og ·g6 -



I

Sorts sidste træk var Dxa2+;. h~refter :fu~g·te. .
Lb2 · Da5 · ·· · · · .- ' · 1··~ .. . . ~ ...

I •• ~ .•

nødvendigt. Kc3

. .

opgivet

Dd4
Kd 1 ' . ,

tab ·af drorini'ng!
! ' •--_Db1 +.. ..

.-. . - ' .
• !":.•.·· Kd:Z: efterf-ølges af
Db3+ !"'.

Dronningtab er
Ja, sådan kan det gå.uundgåeligt.

:61 eller Ed2 medfører
, Ife:r;-eiter skete

-~
• -.. ! •. ' · -

.. ; Sf3+!·e

op-

De8
Dos
Da5

Sdc5

S.e6
Sxc7
SxT1a8
o-o
- f31?. ,..

11)
i2)
13)
14)
15}
Meget letsindigt9 HVID
burde hestræbe sig på
at :t:å SaB ·1:>ragt i sik
kerhed: 15. Sd5! Sxc4?
1' 6. Siac7 ! Ld8 (HVID
truede med dronning
fangst eft,er 18 ..f3
Sf6 (Sc5 19. Ld2)

e5
Sb·6
Le?
exd4
d6

· Sf6
o-o 1.:.
a6

Sd7??·

'Herefter bringes et ,J;iarti, som måske. .kan v_ir.ke
byggende på de ''letsindige·"··· ·
HVID: H. Andreassen . ·i· - :· ; -~ ·

SORT:· H. Damkier . ·-:-.: .. , •,r,. . ..•.
J ' ,_ ... f •

·- . . . . . .,, ~ ·,;;~~ -;___ ~·
. Om 1_0 ~• ••• •=• - -Kxf7,
så 11 __ Se6 . -Kxe6?

'"1 2) ~i Dd5+ . Kf6
13) Df5 # En ejen-
dommeli.g matsti-lling.

Ser. me·get naturligt ud,
men giver f[VID lejlig
hed til enkombLnation,
der i:r,tdbringer en kva
litet og 2 bønder.

10) Lxf7+ Txf7
Løberen må slås, da
dronningen ellers går
tabt efter Sefi



19. Lb6!) '18. b4! Sxb4
19. Lb6 Sc3. 20.L~a5
Sxd 1, 21. Lxh4 og
HVID har t~rn i over-
vægt. ,., .,

D104
Db4
llicc5+

••••b;
Lxc5?

(Not.er ved
H. ANDREASS~N)

En pinlig overraskelse
Uden denne sk,ak havde
HVID efter Sxe6 haft
vundet spilt men nu
havde bi1led•et vendt
sig, og SORT vandt se
nere efter et langva
rigt slutspil.

Le6.
Sb5??

Kaster alt o~erbard,
16. Sd5 'var s,tadlg ·
bedst, thi efter 16 •••
Lxd5, 17. exd Se5
(Sb4 18. c3 osv.)
18. b4 Dxb4
19. So? redder HVID
springeren på. a8.

axb5
Sc7

axb5
Dx'b5·

Med do b b e·ltangre b på
løber og dronning
havd e HVID re gnet 11

da han trak Sb5, men
overså, at der afbyt
tes med skak pA c5. •

--·-=--------------=--;_.,:;;_ .::=--------==--~-iiiiiai.------
qdgivet af VANLØSE SKAXKLUB
Formand:, JØRGEN JENSE.N, Gl. Jernbe.nevej 1 ,, VA 7061
Kasserer: WINDE-WIEMER, Langgade 50, VA 744x
Turn.leder: HJ" HANSEN, .Aiekistevej 223, DA 47.28x
Redaktø,r: H. VEJRUP, Mø,lletoften 241 Lyngby 3-f15
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B
M E D L E- M S B ·LA D F O R ,·V A LØSE SKA KLUB

Juni 1950"

GENERALFORSAMLINGEN

Nr. 6.

Så ble·v. generalforsamlingen overstået for denne
gang. Formanden aflagde beretning,, efter at E. BANG
var blevet valgt til dirigent, og EIGIL PETERSEN hav
de oplæst protokollen fra sidste generalforsamling

. Der havde· ikke været store arrangement,er i sæ
sonens løb,_men den havde på den anden side heller
ikke været begivenhedsløs" Klubbens forskellige tur
neringer havde i den forløbne sæson lagt for megen
beslag på tiden, så man ville overveje, at den kom
mende turneringsæson. blev noget mere elastisk, såle
des a~ de sidst,e. partier ikke skulle apil1es for
forceret. · · · ·.-

I den afvigte vinterturnering havde man høstet
· en del erfaringer med _det ny,e syst,em, så man ville i
1950/51 forsøge en deling på langs f.s.v. angår 1.ræk

.ke i; sideløbende grupper på hver 8 mand, der alle
spillede mod alle og således, at de respektive grup
pers 1. og 2. spillede indbyrdes til sidst; samme
fremgangsmåde skulle gælde for 3. og 4. osv" Det
kunne ogs! blive aktuelt at nedrykke 4 mand ved 1950/
.51-sæsonens a:fslutning. F. s. v. angår 2. og 3. række ,
var det meningen at afvikle dem som hidtil. Under
eventuelt hævede sig en enkelt røs.t herimod, id et den
pågældende m.ente, at Li.gneride system som 1 • rækkes ·
burde forsøges anvendt også i 2. og 3. ra:ikke"

Den løbenae pokalturnering var grundet det stram-
rogram i vinterturneringen desværre ikke færdig-

1:i ....Å-et, idet der manglede ~ogl,e_resultater _fra sidste
runde. I den ene gruppe havde flere spiller~ opp.ået
4 points (D.AMKIER., H.C. IVERSE~ og S.W. OLES'.ENJ 9 • medens
WINDE-WIEMER har 3 points. (partiet W-W-:S.W.O;LESEN
.mangler; det kan blive udslagsgivende for:., ~pladsen)
I den anden· gruppe har V .OLSEN 3 ·1/2 po·ints · og H. VEJ



RUJ? 4 points (og et hængeparti mod hinanden).
Sommerturneringens gode forløb sidste år friste

de til gentagelse, så bestyrelsen havde besluttet at
prøve denne form. for turnering igen i år, dog med
mindre ændringer; se andet steds i bladet.

I den københavnske klubturne.ring, hvor· klµ.bb_en
uavide deltaget med 3 hold i 1., 3. henholdsvis 4.ræk
ke , havde resultatet ku.n været tilfredsstillende for
1.rækkes vedkommende, idet vi jo der som bekend t be
satte 1.pladsen .med 1/2 point :t'ora.n nr. 21 Dette re
sultat var opnået gennem holdspfl ("teamwork'', som
formanden sagde med ud pr-æget amerikansk ac·cent).

I forårets enkeltmandsturneringer .havde spillere
fra VS deltaget med pænt resultat (min: 3 points, max:
4 points). VSs ihærdige tu.Tnerin,gsleder··havde vovet
sig til Ålborg og ver vendt hjem med et pænt resultat.

I beretningen nævnte JØRG. JENSEN den årltge stif
telsesfest9 som havde skuffet en del i sæsonen, idet
deltagelsen fra m,edlem.mernes side havde væ,ret ringe.
Dette havde bevirket, at der var stillet forslag om
nedsættelse af en festkomit~ på 5 medlemme:r, som
forbindelse med bestyr-eLe en sktllle planlægge kommende
stiftelsesfester. Til formand for dette "kommerseråd''
blev klubbens "Knud Kristeneen11 valgt.

Til slut kom formanden ind på talen om de brogeae
halve timer, som beklageligvis var blevet forsø.mt som
følge af 1 at vinterturneringen havde lagt så megen be
slag på de forske11ige onsdage. Formanden efterlyste
bidrag såvel til "de halve"' som til 11Fribonden".

'I forbindelse m.ed omtalen af 1.rækkes .Præ·sta.tion
besluttede .generalf'orsamli:ng,en at udnævne klubhens
t,idligere formand CHR. FABER~ klubben.s stittero til
æreamed'Lem ,

Til slut blev der foretaget p~æmieudd~ling i de
forske·llige rækker fra vin.te~turneringen:
1.rk.gr.A; 1" E.VOSS. 2-3. E.BANG. og H.DAMKIER.
1.rk.gr.B: 1. WINDE-WIEMER. 2. ENGSTRØM.
2. rk. : 1 • S. W. OLESEN. ·2-3 : J·A.cK GRUM og G. LADEGAARD -

Dis,se 3 rykker. op 1 1 .r-ække.
3.rk.: 1-2: A. HEERIS og ARNE RASMUSSEN. 3.TH.THOMSEN.



. . r
·.·~ AnstændiglJ,edsvis bør nævnes ,, at alle valg va
~~~valt~· således. ~t bestyrelsen h~refter består af:

.. :.JØRG. J)JNSEN 1 fmd .. , H. C ,IVERSEN, WINDE-nE~lER, EI-
~GIL PETERSEN og H. VEJRUP. -- suppl. E.BANG. .
Matchudt,alg: JØRG.JENSEN, HJ.HANSEN, CER.FABER,
E.VOSS og E.BANG, - Revisor: L.P.LAURITSEN, suppl •
V.OLSEN.

Aftenen sluttede med den obligate holdlyn1
hvor VOSSs hold vandt cigaretterne"

Forgangen aften, nærmere· betegnet fredag den
26" maj 1 blev der afholdt delege·retm.øde ·i KSU.
VS repræ:s,entanter JØRG.JEN8EN, WINDE-WIEMER, EIGIL
PETERSEN og H.VEJRUP·var mødt frem ''på ti..nge11

•
. . .

Af interesse derfra kan nævnes, at der af de
indkomne forslag kun blev vedtaget det vedr. ned
sættelse a_f udvalg osv. ang. skakhus i Kbhvn. ,, dog
med den ændringi at repræsentantskabet skul·le un
dersøge mulighederne.

Endvidere blev det - som formanden nævnte i
aa.n beretning - vedtaget, at bladet. "Skaknyt" skul-
1 e 1.U3 komme •

Den kommende sommerturnering vil 'i lighed med
.sidste år blive en slags "Lyn" med tidforgave for
de svagere spillere. Hvert partis varighed bliver
22 min. i alt, 11 min. betænkningstid til hver f,or
spiller,e i samme række. Mell,em spillere fra for
skellige rækker bliver betænkningstiden:
1.rk.-spiller mod 2.rk-spiller: 9 min. - 13 ·min.
2.rk- r• u 3.rk- n : 9 H - 13 "
1 • rk- · " u 3. rk- 0 : 8 H - 1· 4 "

Turneringens.pilles i sommermånederne hver
spilleaften, som ikke er beslaglagt af pokalturne
ring eller andre arrangementer. D,et står enhver
frit at deltage så mange eller så få gange, som
man har lyst, når blot man anmelder sin deltagelse
den samme aften senest kl. 19.45 til turneringsle
d eren , Deæ kan spilles i grupper ind til 10 og på.
mindst 4 mand, således at alle spiller mod alle ef
ter alm. tu.rneringssystem.



Ligesom sidste ~r spilles der om skalpe" Skal
pene har forsk. farve, ef'ter hvilken række, man spil
ler i. Spillere i i.række har hvide,. 2.række gule
og 3.række r~de •. skal.pene har værdi efter farverne,
således 1 h,viµ = 2 gule· e)-le:r: 4 røde, 1 gu.1 : 2 :røde

Ved partiets afslutning afleverer taber-en sin
skalp til modparten, ved remis byttes·, ved tid sover
skrid else for begge spil.ler,e a:fl.everer begge spillere
skalp til turneringslederen~ veL at mærke skalp gæl-
d end e for spillerens egen række. ·

Når beholdningen a:f aka.Lpe er "afleveret" til
an. dre spiller,e, udleveres nye af turneringslederen
(gratis).

Vinder a.f turneringen er den spiller,. som· på en
senere fastsat onsdag i august måned har Vlll';Ldne skal-
pe af højeste værdi foruden sine egne. ·

Indskud: kr. 2.- betales ved anmeldelsen og går
til præmier. Skalpejagten begynder kl. 20.00 præcis
første gang onsdag den 14. juni d.å.

.., . ...
· A.f hensyn :til general.forsamlingens sene afhol

d else og overvældende travlhed på redaktionen 'kom.m,er
"FRIBONDEN" lidt senere end sædvanligt!

Undskyld!

----~----.-----1 ......--------.--------------==-·=-==-=--------------
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I
MEDLEMSBLAD FO LØ E S A.K LU B

7 årg. Juli 1950 Nr. 7

Da nu VANLØS.E SKAKKLUB er kommet op i mesterklas
sen, gør man sig sine tanker med hensyn til .klubbens
hele skaklige a tandaz-d , Det er jo ikke nok - i det
mindste i det lange løb - at have et 11godt" hold :·
toppen, og så. klubbøns øvrige hold først kan gøre si
gældende i 3. og 4. række, når klubbens, størrrelse ta
ges i betragtning. Vi skulle· bestemt også kunne møn
stre et no'l.d, der skulle kunne placere sig i 2 ... række

Hvad ·årsagen ·er til dette forhold, -kan vel vanske
ligt påvise,s, men det s.kyldes måske i nogen grad den
enkelte spillers manglende forståelse af holdspil.
Der skal kæmpes til det sidste·, også om. de 1/2 points!
I sidste omgang var års.agen måske den, at "Friska",
der vandt 3.ræk:ke, var for stærk for en klub for denne
række, slutresultat,et kunne. tyde herpå.

:ner:for - nAr vinterens kampe igen står for døren 1

så. må alle bide fra sig til det sidste - det gælder
ikke alene 1. holdet, men også klubbens andre hold.·

-p.

Da det som bekendt er ungdommen, der skal tilføre
klubberne nyt .liYv må vi her i Vanløse også tænke på
det ~lde af sagen. I øjeblikket er aldersfordelingen
her i klubben aå nogenlunde spredt OV'er alle rækker,
men "de unge, lovende spillere" bliver jo også ældre,
som tiden g~r, uanset om de fremdeles g§!.r for at være
"unge lovende spillex.ett!

Der:for må v;t vist .søge at få tilgang i de aktive
rækker , og så vi~t muligt fra de unges rækker - og sam
tidig {kasserereri ser ~elst, at dette tilføjes) så
vidt muligt ep betalen·~:e tflgang t

*~**.lo!.



J?OKALTURNERINGEN
Partiet S. W. OLESEN- WINDE-WIEMER resultere·de efter

f,orskellige småfejl fra begge side·r i, at. W-W vandt, så
Led es at der i denne gruppe nu er ikke mindre end 4 spil-
1 ere, der har opnået 4 points hver: fo,ruden S.W.OLESEN
og WINDE-WIEJ!iIER, B!. DAMKIER og H.C .• IVERSEN. Disse 4
spillere skal så spille o~kamp om retten til at møde H.
VEJRUP·, som vandt sit hængeparti over V. -OLSEN, i deri ·af
gørende kamp om pokalen.

Sidste års pokalvinder, JACK GRUM, får således f'or
nø jeLsen i et længere tidsrum end normalt at :skulle holde
den puds,et til afleveringens· time al.år-,

-INDE-WIEMER fører i skalpej,agten.
***ff*

FRIBONDEN har ikke just mærket, at der spilles goae
partier - det er umuligt: andet -- så raaktionen har måt
tet ty til nedene tå end e , der· m~ske kan 11glide ned" he-r
i varmen:·

Pokalparti mellem,V.OLSEN og H.VEJRUF.

,samt L1eh6

Tab8
b5

D•c7
Lxf5
sd7
Lf6

Se3

d5
Sf1
c4

Hvid befæster sin do
minerende stilling i
centrum.

Nu samler hvid sine
styrker til angreb.

11 •
,12· ..
I '· i

· 'llruer SfS
12. • •••
13~ Ld2
14-. _ b3

, 15" S:f-5
16. exf5
17. ·- h3
18. Tc4 :

a.6
e5

--:
e6
sc6
Sf6
Le7
h6

Træk~orgave til hvid.

HVID ,·. SORT

o-o
Tf'e1

d4
e4

Ld3
Sf3
c3

Do2
6. ,e'5 tru.ede med p.A
følgende· tab af 'h:7 , · ·

Sbd2 d6
Sort spiller mAske
nok for passivt.

Sort er bag e·fter i
udvikling, men nogen
umiddelbar f'are for,e
ligger ikke endnu.

6.

Q.
1' •
2.
3.
4.
5.

1. -
8"



ThB
Kg8
Th6
'ses
Dd.S
Th7
Dc7
DdB
.Dd7
gxf5
Th6
Kxf7

The8
· Sxe8

g6
hxg4 tvungent

·· · ·Dd7
Sc7

Te2
TxT
f6+
g4
hxg4
Dcl.1
Df3

Dh3+
Dg3
Lc2
f4
g5

Dg4
Kg2
Dg3
f5!
g6

gxf7++

Tg4 . · h5
Forbereder det fl·g .. ,
træk, som ganske · ·
vist giver kvali- ·
tetsgevinsts, men
som alligevel ikke
g~v~r bedre stil
ling for sort.

Tg3 ·- . e4-
·Te3; '"·· Lxa. 1 hemme-
1ig·t træk·.
Dxa1 Sd7
Txe4 Dd8
Lc3 ••••

Sor:t vil .gerne byt.t.e
på f6.

Bedre var vist f6
g6 33. Th4 Kg8 osv.

. .. • • Sf6

Truer Dh3+ Khg8
41. Dh,6 med mat i
næst;e . træk.

33.
34.
35
36.
37.
38.
39"

32.

28.
29.

30.
31"
32"

27.

39"
40.
41 .
42.
43.
44.
45"
46
47.
48"
49.
50 .•

1·.,

Sxe? Dxe7
Th4 Th8

Lxh4?? 2·7. f6+
med dronningtab.

25.
26.

8. · ' • • • • bxc4
19.. bxc4 Sc8

Sort.~~ngler fel
ter; bonden på d5
står godt. Den
indskrænker de

· sarte brikkers be
vægelsesfrihed.

20. Dc1 Kb.7
Bond en på h& s.kal
jo dækkes; der
truer jo mat,, . så.
fremt løberofret
på h6 modtages ...

21. Tg4 TfgB- .

Nu gælder det om
at holde ørene
stiv,e

Sh4 ? ? ••••
. . . • Se?
Sg6? Sf8

24. • • • • Sxg6?
25. f5xg6+

1) fxg6
26.Lxg6½ Kb.8
27. Lxh6 med pl
følgend e oprtv
ning af so,rts
ko•ngeflø j og ge
vinsts ti11 ing;

25. • • 2) Kh8
26"gxf7 TfB
27.Lxh6 med stort
set samme resul-
tat"



51" Df4 Th5
52. Ld1 ThB
'53. Lc2 Tb5
54. Df3 TgS+
5,5, • Kf 2 ' Sxf6
56" Ld2 ; Sg4+
57. Ke1 Se5
58. Dh1 , Tg7?
59. Dh5+ Kf8

59. • • . • Tg6
60" Lg5+! K:f7
61. Dh?+ Tg7
62. Dh5+ Tg5
63. Lh5 med ge
vinst af f5 og
kvaliteten til,
bage

Fremtvinger dronning
afbytning og gevinst
sttlling ~ed springer
mod løber~

61. LxT
- 62. DxD·
63" Lxf5
64. Kc2
65. Ld3
66" Lxa6
67 K"d3 ??. - .. · .
68. opgivet
Ja1 detfb~de hvid have
vundet, men ~an fandt
ikke gevinstt,rækket it-i
de, og sort arbejdede sig
frem til en gevinst.

60 • Lh6 D,f7 !

KxL
KxD
Sxc4
Kf'6
Sb6
Sxd5
Sb4+

*) 22 . Sg5+ ? tvingende og afgøreRd e . · ·
a) 22. .. •• Kh8, 23 •. Sxf7+ Kh.7 24" Lxn6 ( 24 •. gxh6

25. · Dxh6+mat) mad ,efterfølgende Lxg7 og mat i
senest 2 træk. · · •

b) 22"
23"
24.
27"
28.
31 •

..•• hxg5 23. Lxg5 truslen Th4+ .ma t;
•••. Lxg5 24 ... Dxg5 truslen D; eller Th4+mat
.... .. .. g6 25. f'6 Th8 26 .. Dh5+ Kg8

_g6+ fxg6 (Kf8 2B" D1xTh8+ mat)
Dxg6+ Kf8 29. Dg7+ Ke8 30. Lg6+ Kd8
DxTh8+ mat.

Sort slap med skrækken!
=-=~====----------;----==-==---------- ·-·-· . . . ·- . --·---- ...
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DE
MEDLE: BLAO 0 VANLØSE SKAKKLU B

Augu 1950 Nr.

POKALTURNERINGEN
----------------- ---------------- """e'II! ----- -------·-------

Da denne turn,ering i denne omgang har fået et
noget mærkeligt forløbp idet der jo som tidligere
nævnt i den ene gruppe er ikke mindre end 4 spillere,
som skal kæmpe om adgang til finalen om titlen: :Pokal
vinder 1949, kunne det vist være p~ sin plads her i
bladet at bringe en lille oversigt over de V.8.-spil
Ler e , der i tidens løb har haft f'ornø jeLs en o« æren
af at have været pokalvinder

1942; E. D. Voss,
1943: Schøller Jacobsen,
1944: E. D. Voss,
1 94 5 : Ingen turnering,,
1946: Jørgen Jensen,
1947: Gerh. Ladegaard og
1948: Jack Grum.

For 1949 vil der komme, et nyt navn på pokalen,
idet ingen a.f de tidligere vindere er med i s Lutæjnzr
ten i denne omgang.

Ved et nærmere blik på vindernes navnej vil r::i.an
bemærkep at 3 gange er pokalen gået til spillere i
1. række og 3 gange til spillere i en anden række -
i det mindste, da pokalen blev vundet. Dette kunne
jo tyde på, at de former, hvorunder denne turnerin~
afvikles,, ikke er helt forkerte.

Til sidst skal det anføres, at de respektive
'
1skakkoner" måaks ikke er så begejstrede for mandens
gevinst, som man kunne vente, da p.>kalen jo som. be
kendt skal pudses! - og det job tilfalder vel sædvan-
igvis husets frue"



SOMMER 'rURNER IN GEN

Her fører Winde-Wiemer stadig, selv om de 3 s,id
ste aftener ikke har bragt hans points-antal væsent
lig i vejret, men de øvrige deltagere i kapløbet har
haft de samme kvaler med at acor e pointser:

VAN L 0 S .E SKAKKLUB
--------------~-=------=-=-~=-==-

anledning af, at Vanløse Skakklub har fået sit
første æresmedlemi C hr. Faber, som stiftede
V.S. for godt 17 år siden, kan det formentligt have
medlemmernes interesse - og det navnlig da de 11yngre11s
at høre lidt om klubbens liv igennem årene.

Faber har været så elskværdig at stille forskel
lige oplysninger til rådighed for redaktionen

Som ovenfor nævnt så klubben dagens lys for godt
17 år siden. Da var tils½rømningen - 7 medlemmer .....
ikk:e så stor som i dag, hvor V.S. 1er Københavns næst
største skakklub med en 80 - 90 medlemmer"

Selv om klubben ikke var stor i begyndelsen9 be
gyndte den på et ret tidligt tidspunkt at gøre sig gæl
dende i klubturneringen. Ganske vist tæller V.S. ikke
mesterspillere blandt sine medlemmer, men d en har alli
gevel efterhånden skabt sig en solid position i aet kø
benhavnske skakliv; således kan det nævnes, at vi et år
vandt 3 andenpræmier i denne t1;1.rnering; og nu her sidst
1"pladsen i 1. række. · ·

Der har nu og da været kvindelige medlemmer~ men
de er forsvunden efter at have spillet her nogle få
aftener. På ~orskellige områder har V.S. med Faber i
spidsen forstået at skabe interesse omkring det ædle
pil; således bevarede V.S. stort set sit medlemstal og

så i krigens år, selv om spilletiaen blev stærkt ind
skrænket som følge af spærretid o.s.v., ja endog søndag
formiddag blev taget i brug; således har brødrene Ene
voldsen gentagne gange spillet simultan her, og mester
Jens en gang blindspil mod 18 V.S.-spillere. Selv en
forstadsturne·ring har vi i tidens løb magtet at gennem-



føre.
Men V.S, er ikke Fabers første aktive indsats

for skakspillet; også i Lejre levede æresmedlemmet
sit liv blandt konger og dronninger

****u

I denne måned har FRIBONDEN måttet ty til et æl
dre parti, so.m blev spillet i Ka.rlsbad-turneringen i
1923 mellem Yates og .Ninizowt tscb.

Sort søger at komme
trækket c4 i forkøbet.

Y. I N..
1 • Sf3 e6
2. g3 d5,
3. Lg2 ~ c6

På 4. d4 kunne føl-_
ge Ld6, 5. Lf4 Lxf4,
6. gxf4 Sh6 aam.t Sf5 med
solid stilling for sort.
4. • ., • Ld 6
5. Sc3 Sg~7!
6. o-o o-o
7. e4 b5 !

art betragter sin
centralstilling som so
lid og fasttømret og af
leder herudfra den stra
tegiske berettigelse til
at foretage et fløjangreb.

Først planlægges en
eventuel aktion mod sprin
geren (b5,-b4)
8. Sie1 f5

Han kunne også have
tilladt sig et træk som
a.7-a5, thi de central-

Seg6
Sgxf4
Df6

Fortsættelsen af det
meo 7. - b5 indledte fløj
angreb.
12. Dd 2
13. h4
1'4. Sef4

operationer, som modstan
deren planlægger, er åben
bart uden betydning.
9. exd5 exd5

1 0 • S c e 2 · S bd 7
11. Lf4 Sdb6

Nu begynder spillet
mod den hvide oronningfln
endelig at tage hå.ndgrib~
lig form: En svækkelse
(c3) skal fremtvinges.
15. c3 Ldxf4 9

stedet for denne
forfejlede afbytning, som
kun tjener til at svække
pkt. e5~ skulle fortsættel
sen Ld7 og Tae8 have være
valgt. Senere kunne der
da tænke,s på a5 og b4"
16. Dxf4 · Sba4
17. Tab1 ••••

d34.



Det fristende 26 ,.
Lxd5+ cxd 27" Dxd5+ Kh8
28. Sf7+ Txf? 29. Dxa8+
TfB 30. Tes strander på
30. - Dc5+ samt Kg8, der
for

26. Txb1 Kh8
27. h5 Da6
28. Kf2 Tae8 ! _!
29. h6 Dxh6
30. Tbh1 Df6
31 • Dxa7 T,xe5 ! !
32 ., fxe5 Dxe5
33. Dxa6 Då4 + !

gxf, så
Tf8!

KBg

J5
Da 1+
fxg++
De,5 +
h5
g4+

Tf5!

Tg4
Kf'2
Kxg3
Kh3
Tga4
Kh4
Da den sorte K. kan

vare sig selv.
Ta8+ Kg7
Da?+ Kh6
Dg1 D~6+ og
ed Tf3+ Lx~3 Dxf3+

Dh3 ~

(Noter efter bogen om
Ni.mzowitsch.)

Om nu 35.
Txf4+ 36" Ke1
35. Da3 !
36. Th4

På straks f4 kunne
1v1d snarer,e forsvare,
sig 9 nemlig ved gxf
Txf4+ Lf3 ell,er gxf
Dxf4+ Kg1.
34. Kf1 f4

En åndfuld ide" På
fxg+ ville Dxf8+ vinde.
36.
37.
38.
39"
40.
41.
42.

for

43.
44.
45.
mat
Kh.2

Sxc3
Sxb1

Sac5
Dfd6
Lca6 !?
b4

bxc3
Sca4
Da3

Fra nu af truer hvia
uafladeligt med d4, og
fastsættelse af springeren
pl e5 ved Sef3e5. Hvad
der nu følger, er en he
roisk kamp mod dette tru
selspil.

17. • ...
18. Dfe3?
119'. f4
20. Sef3
21. Tfd1
22. bxc3
23. Dd4
24. Se5

24"
25.

Udgivet af VANLØSE SKAKKLUB.
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MEDLEMSBLAD FOR VA

D-E
LØSE KAKKLUB

R E S T A N C E R
------·-------- -----------------·-- --------------

er i sommervarme·n tager vi alle mere let på
__ tingene; det ses bl.a. i vor sommerturneri.ng; der
tænkes ikke så meget over problemerne.

Dette forhold har desværre for klubben haft den
følge, at omkring halvdelen af klubbens medlemmrer e-~
bag ud med betalingen af kontingentet - det være sig
små eller store beløb - men restancen er der allige-
vel. ·

10..ubben har aå.Led es et tilgodehavende hos med,
lemmerne på ca. 700 kr.? . så kassen er efterhånden
noget slunken.

Selv om forholdet i nogen grat! kan skyldes ferie
m.m.,. må. det ,af hensyn til 'klubbens fortsatte trivsel
siges til alle, der skylder kontingent:

B E T A L ?
og skaf ikke kassereren flere -søvnløse nætter af den
grund? -

Klubben kan ikke fo~tsat overholde sine forpli,ø-
telser til D.S.U., K.S.U., lokaleleje m.m.P slfremt
dette store restancebeløb ikke bringes ned - ja, end
og· betydeligt ned_

Det skal i d enne forbindelse blot tilføj es, at
der blandt restancebeløbene er flere,, der viser, at
de pågældende medlemmer ikke har betalt kontingent i
måneder" Vi skulle her i v.s. nødig ind på at slette
de pågældende e~forholdsvis kort tids forløb9

men som sagt •·~·,



VINTERTURNE I GEN

Det mere alvorsbetonede spil skal nu igen genop
tages.

Vinterturneringens 1 •. runde l~ber af stabelen for , •.
rækkes vedkommende allerede onsdag den 30" august og
for de 2 andre rækkers vedkommende onsdag den 6" septem
ber.

1. række spiller efter et turneringesystem i sma~
med sidste års , blot_ m,ed nogle enkelt·e ændringer

Således deles ræ.kken i år i 3 grupper , hvor spil
lerne indbyrdes spiller alle mod alle. Herefter spil
ler gruppernes vindere og 2' ere mod hinand.en om klub-·
mesterskab,et, d,og såle 1des at der ikk,e medtages points
fra gruppernes kampe" På tilsvarende måde spiller
gruppernes 3 'ere og 4· 're, 5' ere og 6' ere alle· mod alle;
altså 5 kampe i sidst,e omgang , om placeringen på styrke
listen. E.ndelig spiller gruppernes 7'ere og s1·re mod
hinanden på lign.ende måd e , dog vil de 4 Laves t J?lacere-
de herefte,r blive nedrykket. · ·

Ved point5-lighed ex de pågældendes placering på
styrkelisten afgørende f,or rækkefølgen, dette vil så
ledes også være afgørende for retten til at spilli

'højere oppe".
2. og 3. række spiller som sædvanlig alle mo-d alle
For alle rækker gælde:r_, at p.er ~pilles med 36 træk

i 2
Endvidere vil følgende blive iagttaget~

1) turneringskampenre den enkelte aften_begynder kl.19.30.
2) urene vil blive sat i gang kl. 19.45, hvis ikke sær

lige ~erhold er til stede-
3) afbud skal være turneringslederen i hænde senest kl.

19.45, i modsat fald vil uret blive sat i gang.
4) efter 1 times forløb betragtes partiet for en ude

bleven modstander for tabt.



Eft.er den nugældende styrkeliste er spillerne i
1. række ford,elt over grupperne således:

E. Voss
A. Bjerg
Schøller Jacoosen
H. Engstrøm
H. C. Iverse_
L. :Munck
Chr. F'aber
Jack Grum

b. I

E. Bang
L" P. Lauriteen
A. Jørgensen
H. Winde-Wiemer
F. Seidler
Rich. Hansen
K. · Iversen
G·,. Ladegaard

c.
H. Damkier
Jørg" Jens.en
H. Vejrup
H. Andreasen
V, Olsen
H. Stj·ernqvist
j. F. Hansen

S. w. Olesen

Da ikke alle ovennævnte spillere har meldt sig
til vinterturneringen~, bed es de 7 der ikke ønsker at
delnage , snarest mu1igt· meddele turneringslederen
d,ette af hensyn til fastlægning af 1"runde.

Da V.S.1e 1.hold som bekendt skal deltage i me
sterklassen i klubturn,eringen, har bestyrelsen i sin
visdom beertenrt , at man senere - for at kunne mønstre
å stærkt et hold som muligt .... vil foretage omplace
ringer på holdet uafhængig af styrkelisten,, såfremt
enkelte spilleres resultater t vinterturneringen skul,
le begrunde dette"

Å N E D E N S · P R O G R A M

20.

27.

fl •

1.række spiller 2.runde og 2.og 3.række
spiller 1 •. runde i vinterturneringen.
1"række spiller 3.runde og 2.og 3.række
spi.ller 2.runde i vinterturneringen.
Broget halv time, hvorefter 1.række sp·
l,er hænge- og manglende partier, 2~ og
3. række 3"runde i vinterturneringen.
Alle 3 rækker spiller 4.runde i vinter
turneringen.



S O M 1iERINGEN
---------·-------------------·----------------- ------------ , _

eller 11SKALPEJAGTEN11
9 som den populære turnering ka_j__

d es, endte med en sikker sejr f'or vor højtæred1e kas
serer, W inde - W i em er, der sikrede sig 68
skalpe. Dette fine resultat nås ikke i en håndevending,
det viser resultaterne i turneringen" Det er i høj
grad et spørgsmål om koncentration og nerver, d.v"s.
"god e nerver11' j men Winde-Wiemer har altsti været i be
siddelse af be-gge dele. Til lykke med resultatet~

. .
Som en v_ærdig nr. 2 med 56. skalpe kom vor lige

så højt ærede formand, Jørgen Jensen,
som ved siden af det brydsomme hverv som klubbens for-·
mand har kunnet :samle sine tanker om sommerlynen.

P~ trediepladsen fulgte H. - Andreasen,
der gennem sit kombanabor-i ske spil .sikrede sig 32
skalpe.

.. ----=-=~~.:-

FRIBONDEN har modtaget følgende -s,.pørgsmll.'1.,:
- .1'iAr jeg har spillet et styirke ticf_t bliver mine øre,
så varme og røde. Hva-a. skal jeg gøre? -

Schak-Matzen"

Forsø,g så hurtigt som muligt at komne i gevinst
stilling, så. vil disse ·symJitomer forsvinde.

Ved lejlighed vil et fremtrædend~ medlem af besty
relsen vis~ hr ~ Bang en ny Vc;!.rtapt·_ af' l3irde åbnang ,. ' . . .. "

Der er længe kæmpet om. pokalen,
men aer er endnu længere ti, finalen!

~ -------------------------~-~~~---------------- -------------------------------· -----·-·-------·----- --
Udgivet af VANLØSE SICAKXLUB.
Formand: JØRG·EN JENSEN, Gl. Jernbanev,ej 1, VA 7061.
Kassere,r: WINDE-WIEMER, Langgade 5011 VA ·744x
Turn. leder: HJ. HANSEN, Ålek:istev,e j 223 p DA 4 728:x
Redaktør: H. VEJRUP, Mølletoften 24g Lyngby 3115.

Duplik: Capax-Valb1y ..



E
MIEDLEMSBLA.D FOR v »; LØSE SKA.KKLUB

Oktober 1950

VANLØSE$ FØRSTE G-ÆSTEOPTRÆDENI , •----- --------- -------------------·--------------------·-------
i .mesterrækken

blev ikkJL lutter_11~derlag

Så oprandt da.gen, hvor et hold fra VANI;ØSE SKAK
KLUB g-jorde sin entre i klubturneringena fineste ræk-• •
ke , Onsdag den 4. oktober 11stillede vi til klø11 i
Kvindelig Læseforenings lokaler i Gl ..Mønt~ hvor alle
kampene i mesterklassen skal spilles. Eft.er lodtræk
ningen skulle vi møde K. S. 9 og k'Lø fik vi. Efter
spilletidens udløb var stillingen:

·§_1Lg_E0~!!~~-~!!_!:1.§.:.-=-~-1Lg_1;!_Y~!!1~~~-~.s_2_h~!!B~=. ..art1er - ·E-j__,lllllliii,---~
men nogle points fik vi altså med hjem til Vanløse
og det mest overraskende er, at vi scorede vore 3
points i toppen. Hv:ls man på forhånd skulle have
tippet om9 hvor vi havde de bedste chancer for at red
de nogle hele og halve points hjem, ville - i hver
fald den, der skriver disse lin.i,e,r - have sagt, at
d.et var i midten eller i .bund sn af ho l.det , Men ae·
gik anderledes:

~.!.-~!~~-!~!!~!-E!_~!.-E!~<!~!!r.!_~~~!:-~~!!!!:
~§:!!!~~-Y§E~~-P~_2.:._E!!~~~~-~~~!'._i!2.!JE_~!~1~~!2
Jørgen Jensen vandt på 5. pladsen over Auchenberg-----.-.. ....-~-------------·----------------~----------------
Y!.Q!:~~~-~E!;h1~~~-E~-1t:.E!~~s ~~-!:~1!!~-I!!~~-~e_!l_!!-~~1!!13:~-
sen.---
Vejrup9 Seidler og Engstrøm har hængepartier. som
spilles næste onsdag.



:Partiet mellem Haahr og E. Bang bringer vi et an
det sted i bladet, og vi håber i næste nr. af FRIBONDEN
at kunne bringe Damkiærs parti. I det hele taget vil
vi nok kunne få plads til at bringe de fleste af a.e
vinstpartiernet

partiet Damkiær-John Nielsen ofre·d~- sort en gpn
de- i åbningen 'ud en at få tilstrækkeltgt ud a.f d et , o
så hagede Damk:j.ær sig fast og spillede faktisk sin mod
stander ned i smuk og sikke·r stil. Bravo, Damkiær~ -
Derimod var det ganske ufortjent, at Jørgen Jensen
vandt over Auchenberg. V. Olsen~havde ære af sit r,e
mispa.rti mod Povl Rasmussen:~ som-hører til Københavns
Skakf'.ort?nings unge _gar.d.e 7 og som i fjor spillede ved
bord nr.·1 _på ~lubbens,. ~9ld.

Vort hold var næppe de·t stæTkeste" vi kan stille.
. i .aavned e vort nye med Lem, Bjardam, Faber~ Harry An-•
dreasen og Schjøller Jacobsen.. ·

Ar-rangeme_ntet inde i GJ" Mønt vår udmærket ... , Der
var bedr-e plads til de mange ·spillere, end man på ' for
hånd havd e tænkt s Lg , 'Der er også p~ads til ti.Islruerer,1
og vi tror, at 'de me~~emine~_i _s01!1- __l}~r tid ~il ~et, vil
få ·glæde·af at gi derind ~n aften og ae på ~pillet.

SPILLEJ?LAN FOR 0:KTQBER :.
11/10: l .hoia ·hænge,IJ,artier - 2 "hold= ny runde ....:•

3.hold spiller·mod B & W hos os.
118/10: 1. hold: hængepartier - 2 .hold spiller mod K"Ko S"

(Købh. KommnrraLe ) hos os , - ·3 "hold: ny runde.
25/10: 1.hqld spiller i GI.Mønt mon Studenterne.;

Øvrige hold.: hængepartier.
1/11: Broget 1/2 t;i.me~ - Alle hold: nye runder
--------- - , ' -- --- ·--------· ------------:;;;;...
Vi har mod taget ned.ene-tåend e.

STRØTANXER .om MESTERKLASSEJ.~
Efter magen mø..je er \lj_- -der.oppe -
kan vi blive der? - Det må vi. håbe'

N~r skak man skal· spi-lle i mea tez-kl aasen ,
man holde ørerne stive mussen lassen! ·



Men tab ikke modet - hiv op i bukserne9
her er noget at gøre for dukserne!

:Mesterklassen! Ja, navnet klinger frydefuldt for vo
re øren, nu da vi selv kan henregne o s til klasse:i..L"
Men det at komme derop forpligt,,er. Vi m~ alle håbe,

Lt de 15 såkaldte udvalgte i 1.række gør deres pligt
og lidt til? således at vi ikke skal rykke ned næste
år til tonerne af en sørgemar,ch, men fortsat kan lade
navnet klinge SOJil en .farif'ar-e, der skal ildne spill
ne t~l stadig nye tiedrifter!

Håbet er som sagt lyse.grønt., m·en,_vi kan i det
mindst,e alle; være enige om at kæmpe om pint~rne, s~
ledes at vi bagefter altid vil kunne sige: Vt gjorde9

hvad vi kunne I
-----------·--:=------------·....,.-......-.--~-·.--=-~·~-----·-----.--~--

,ger~
rdige

VIGTIG ÆNDRING l BETÆNKNINGSTIDEN!
Af hensyn til den ændrede betænkningstid i

turneringen vil betænkningstiden også 1-_blive .ær
vor egen turnering~ eåled es at vi før __fremtiden i ,
alle rækker spiller med: ,

40 træk i de første to time·r
-og derefter 20 træk i timen

Hængepar-tf.er-, som er på.begjn~t me~a den ·1
betænkningstid, må na tu.rligvis ogaå spille:
efter· denne.

-·· ... ,_... .. .
--=======-==-===========··====----=======.======·===·=====

d4
Sc3
Sxd4

'4

Sf6

c-5
d6

c5xd4
g6

nu"

P_ARTI FRA KLUBTURNERl.NGEN
Mesterklassen. 4/1~·1950.

HVID: Th. Haahr. SORT~ E. Bang"
Siciliansk (den moderne variant)

tik.ien i SKAKELADET·
april 499 So70 11Til
brug i New York og Vej-
1 e". I.flg. d erme er
sorts bedste svar: 6 -
Sc6, men her trak sort~ - . ... ~- ' - .. - -- . - .. - - .

e4
2" Sf3
3.
4"5.
6.
Her tilrådes yderste
forsigtighed. Læs ar-

6.
1. e5

Lg?
dxe5-



8. fxe5 Sg4
Dette træk:1 hævdede HVID
ved analysen bagefte~,
var meget dårligt, men
SORT fik ikke oplyst,
hvilket der kunne være
bedre.

Kc7
K'.b7
Lf8
K:xa6
Lb4

Ka5 -
Kxb4

b5
La5+
Kd4
bxa6+
Lc7
Ld6

30.
31 •
32"
33.

.. 34 ..
35"
Dette er ik.ke tilstræk
keligt gennemtænkt og
bliver i dette tilfælde
et tabstræk"

Omkring ved aette tids
punkt tilbød •Sort remis 9

men hvid mente,. at d er
endnu var engevins
chance.

'::t5 ---■ ./.• 0 .. •

36" Lxb4+
Opgivet"
Hvid havde overset, at
efter 37: a5 følger c5➔
og derefter i ro og ma~~

--- ·38 ·--~ Kxa5. Resten
· ··- ~il v.ære ~utine spi1 .

(Not~r ved Ej~ Bang)
(Noter ved Ej. Bang)

UNDSKYLD FORSINKELSEN

Trods alle gode forsætter er
FRIEONDEN ,denne gang blevet
ere ~orsin~et end nogensin

de. Vi beder·undskylde og
hå ber-, at det måske kan være
en lille trøst1 at vi clerved
har kunnet bringe et referat
af d,en første dyst i m.k1assen

RED.

a6
Ld7
Sxe3
Lxc6 · ·
b7xc6
0 - 0
TfS--d.8· ······
Td,8-d 7Ta,8:...da ·- .. - ..
Txd7
Txd1
Ki'B
Lh6
Ke8
Ka?
e6

Lc1
Lf4
Lh6

oc6
Dxd1+

La4
Se3
Lxe3
Lxc6
Ld4
0-0-0
c4

Lc3
Txd7
Td 1
Kxd1
Kc2
Kd3
Ke4

4
a4

Kd3
g3,

9. Lb5+
10. Sxc6
11 • Sxd 1
for at undgå Sg4-f6 ef-·
_er 11 Kxd1" Dog havde
dstte nok været bedre
med ret sikker officers
gevinst"
1 1 •
12"
13.
14"
15.
16"
17.
18.
1, 9
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26_
27.
28
29.

Udg: VANLØSE SKAKXLUB. Fm: J0RGEN JENSEN, GloJernbane
vej 1, VA 7061 - Ka~.s: WINDE-WIEMER, Langg"50,VA 744x
Tu_rnl"HJ •. HANSEN9 Ål!Bkistev.223,DA 4728x - Red. H"VEJ-
__UP 1 Mølletof'ten 24, Lyngby 3115. Duplik: Capax-Vby.



MEDLEMSBLAD FOR V L Ø S E S K· A K K L U

Nr,. 11

. _lubben fylder 19 år nu i eft,eråret, og som sæd-
vanlig vil vi fejre fødaelsdagen med en fest, hvor
skakspillernes pårørende vil få. lejlighed til at væ-
i-e med.

Progran:unerne ved disse fester-har i årenes løb
været vekslende ...... men mest vellykkede har de været,
når medlemmerne selv har besat de fleste af program
punkterne" Festudvalget vil i år gå i en s-tor bu
uden om alt, hvad der hedder andespil, ·og forberede
et program, der sikkert vil tilfredss-till,e os alle.

G
Lo åder
Vi har
lemmer

1SK.e
blev
også

at

særligt har tombolaen gjort lykke. All
sædvanligvis revet væk på ti minutter.
haft det indtryk, at det har glædet me[J-
g i v e gevinster til tombolaeno

Vort æresmedlem, CHR" FABER, har lovet at saml
gevinster ind til tombola~n. Bliv derf,or ikke for
bavae-t eller tilbag,eholdende,, nå.r Faber· kommer til
Dem" Det sker en af de første, s:9illea.ftener •.

GRATULANTEN"
..

Om festen iøvrigt: den afholdes lørdag den 2" decem
ber på J er.nbaneca.feen i ?-en store sal og--tilstødende
lokaler. Festen begynder kl. 19"30, og foruden tom
bolaen bliv,er der optræden og nogle iii.rke1ige over
raskelser, som det her er for tidligt at røbe, men
der er meget, der tyder på , at· festen for den 19
årige vil blive en hyggelig, morsom og b r o g
aften' "



--~SUL'TATER FRA KLUBTURNERINGEN---·-,------------------ .....-~--.....---,ljjijjji-
Y.L•esterklassen: 4 1/2 - 7 1/2 mod Studenterne + 32 der
hænger. ·

I anden runde mødte vi Studenterne med ovennævnte
resultat, som straks er noget mere opmuntrende end det
mod K.S., hvor slutresultatet blev 11-4 til de fremme
de. Det var Engs t r øm, der halede en remis i
1 and og dermed 1/2 point til os.

De tre hængepartier i denne omgang bedømmes af
spillerne selv med en vie, men forsigtig opt:µi;usme...
Skulle vi gi hen og vt.ndø dem alle, bet,yder~·ae't, at
vi har spillet lige mod s"s., men selv om vi ikke er
s å. heldige, kan man vis.t tage resultatet af denne
atch som et vidnest>yrd om, at v.s. ikke er helt uden

berettigelse til at deLtage- i-= Mesterk~assen. Vore
spillere behøver ikke at møde med mindreværdskomplekser
i G1" Mønt.
Nye navne p

" E"Sørens@n.lin

Denne gang var det· ikke ''toppeµ",, der· tog points
til Vanløs1e, og_ det kunne heller ikke forventes, da
s.s. på de tre øverste plad.ser st•ille.de med iands
holdspillerne: Norman-Hanse"n,, Hartvig Nielsen og Lind-
hard. · ·.!.·'

Vejrup vandt på 10~ plads~fi o,ver .A., Blom
H.9.Iveraen n 11 11 •. ~ 0: -<'. " Borregaard
Faber " 11 112. " " Lomvie
ajardam spil+,ede _4. " REMIS m/Schou

l •1 "

Ej erg . . 11 ·, · 8.
V. Olsen 11 Gottsschau

~vinde-~fiemer, Schøller-Jac0bssn. 'og Jørgen Jens en har
hængeparti-er. tNæate gang skal Vi møde det meget stær
ke og s1ejrvante hold fra I .K .,
Vort 2det hold fik en melr.et lo,vende start

En virkelig glædelig nyhed f'ra KSU-turneringens
}die række:, V .s. begynd.te sæsonen med at besejre Kø
benhavns Kommunale Skakklub med 9-3. Vore vindere var:



(tallene i par.antes er placeringen på holdet)

L.Munch (1), S.Hou.mann (5), K.V.H-a.nsen (6)9 A":Bark-
huus (8).,. A"Seidler (9), sv"11.Hansen (10)9 L.AoOlesen
(11)t E.Ladegaard (12).
Rem.is: Jack Grum ( 2), A.Heeris (7).

Også vort 3die hold har været i d Lden , men startede
mere beske,dent. Det mødte i 4a-rækken B&«s funktio
nærer, og resultatet blev en sej"r ti·l •1 de fr_ennne-de''.
på 6-4. Vore pointscorere var: Ri.ch.Jacobsen ( 6),
A~~alsted (7), C.Hamm,er (8) og P.J .Jørgensen (9).

S P I L t E P L.. NOVEM:SE
--------------------·------------------------

Mandag 16/11: 4 • hold spiller mod Holte/Virum på ude
bane" Spille·sted: Forening:shuset ved
Virum sta.tio,n.

Onsdag 15/11 :

·Runde •i· vinterturneringen for alle hold
J.hold spiller mod Østerbro Skakklub.·
Spillested: Badmintonhall en, eyparken••.. .
1t .hold spiller mod Industriforeningens
kampklub a Spille-sted: Gl. Mønt.
2.og 3.række runde i vinterturneringen"

Onsdag 22/11: Formandens ha.lvilrlige beretning"
Hænge- eg manglende partier.

Onsdag 29/11: Runde i Vinte·rturneringen.
Vi skal i den kommende termin spille mod Lyngby

og De døvstummes Skaki'orening på hjemmebane i resp.
3. og 4. række. Hvis det kan arrangeres, vil disse
matcher begge blive spillet· hos os den 15/11.

PARTI FRA KLUETURNE__RINGEN

Fransk:. - Afbytningsvarianten·
1 • e2 - e4 e7 .- e6
2. d2 ..... d4 d'7 - d5

Mesterklassenj 25/10-50"
HVID. Aksel Lcmvt e,
SO~ Chr. Faber"
3. Sb1 -_c3 d5 x ~4
4. Sc3 x :04 Sb8 "":' d7



b7 - b6
Ld7 - c6
f8 - e8

nu stærkt

Overdækning efter Nim
zowitsch' s recept.
_c3 - .b2 Ta8 - d8
Sq.2 - ·e4 .' ·Ld6 - e7
Kf1 ·- f2 Sf6 .x e4+

,o,3 · X :•e4'\ ·.

23.
24.
250
26.

Sort står
c entrum.

20. b2 .... b4
21. Sf3 - d2
22~ f2 -·f3

1 6 o - =·· - ! .. .Lb4 e7
17.·· a2 -· a3 Lc8 d7
18. Ld4 - e5, Le7 - d6

Sort indbyder til af....
bytning på f6 ,. men
hvid indser formodent-

-lig, at sorts tryk i
., , ·-~.~~: ·, &en · åbne g-lini e kan

•· ·:_; __ ~J ·lolive· generende ..
.- 1 9" L ~5 - c3 e6 - e5

f6Sg8

Dc5 - e7
0 - 0

Lg5, - e3
Le3 - d4
Dd1 - c2.

Hvid har bondemajori
teten pil dronnings
fløj, en, m.en skæbnen
har bestemt., at det
aldrig skal lykkes
ham at gøre den gæl.:..
dende,

Sg1 - f3
Lf1' - d3
oster et tempo. I et

part.t , jan.42, H"Ene
voldsen-Chr.Faber
kete 6" Se4-g3"

f6 .X e4
Ldj x e4, Sd7 ~ f6
L e4 - d3 c7 - .c 5
Lc1 - g5 . · · Lf8 - ,e?
d4 x c'5 DdB · - a15+
c2 - c3 Da5 x c 5- ·" ·

12.
13.
14"

6"
7-
8
9"

10.
11 •

26" LxS, LxL, 27 "DxL,
~ Td2+ ville koste hv~d

en ofi'icer.

Opgivet efter nogle
ræk, da hvid nu har

mistet ,et tårn.

(Noterna:f CHR. F.ABER)

Truer: LxS og Lxh7+.. :.r;_·

14. - - h7 - h6
15. c3 - c4 Le7-- b4+·
16" .Ke1 - • f1

Dette må betegnes ··
som det egentlige
tabstræk. Naturlig~-.
- e synes: 16 Sf3-d2 ·
hvorved ganske vist
hvi d-a4ryk i centrum
ophører, og sorts e-

- bonde sættes i bevæ
gal se. Men alligevel:

,26; ....
2 7 . T'h 1 ~- d 1
28. Ld3 - e2
29. Td1 x d7

Dc7
Lc6
La4
Td8

d7
a4
c2
d7

Udg.: VA.NLØSE SKAKKLUB" Fm: ,JØRGEN JENSEN j _Gl"Jernbane
vej· l, VA 7061 - Kass:· 'NINDE-flEMER, Langg , 50, VA 744x.
Tuml.: HJ .HANSEN, ÅlE1kistevej 223 DA 4728x -Red; H"VEJ
RUJ?, Mølletoften. 24, Lyngby 3115. Duplik: Capax-Valby.



I DE_
MEDLEM BLAD FO V Å'. N L ø. S E S K A K K L U B

December 1950 Nr, 'l 2

-
PROGRAM FOR STIFTELSESFESTEJ."l LØRDAG DRN 2 ~---------------------------~~---

Musikken spiller op.
præcis åbnes tombola.ent der som sædvanlig
byder på en mængde værdifulde gevinster.
Kaf'fen og de varme æbleskiver serveres.
Herefter følger slag i slag ~n broget un-
derholdning? hvoraf vi selv.følgelig ikke
på forhånd kan fortælle.alt, men vi kan
dog røbe ~or Dem, at der bl.a. vil bliv1
.solo,sang og et par sange , hvor De ogeå ka:
få lov at lade Deres stemme lyd.e, og vj
skal ,også prøve "'20 spørgsmå111 med :forma."
den som t!Professor11•

Kl. 22.00 Lyn-turnering med tipskonkurrence~
Mellem. underholdningens .forskellige numre og efter
lyn-turneringen spiller- orkestret, så der bliver masser
af tid 'til at svinge damerne.

Vi henstdLl.e.r indtrængende til alle medlemmer og gæster
at møae præcis~ da underholdningen derved kan afvikle
lanmæssigt, så der kan blive mest mulig tid til danse

1g plejer at være uds-olgt på få minutter?

DEN HØJERE FESTKOMITE.

Kl. 20.00

Kl. 19 "30
Kl ... 19.45

Den ekstraordinære generalforsamling
I anledning af~ ~t vore lokaleudgifte~ soaf installering af centralvarmeanlæg i lokalet va

levet forøget, besluttede bestyrelsen at indka il



ekstraordinær generalforsamling. Denne bl.ev afholdt
den 22. november med følgende dagsorden:

1 ) .Fo.rm,~nd ens bere~ning
2) KontingentforhøJelse
3) Eventu,elt

Formanden aflagde en _noge_t kortfattet .beretning
om begivenhederne i den forløbne tid side.n sidste ge
neralforsamling. Formanden udt·alte sin glæde over
1.holdiets præstationer indtil i dag i den fine mester
klasse, ligesom han så. ret optimistisk på v9rt 2~holds
chancer for at vinde :,.række" F"s.v. angår vort 3.
hoLd var resultaterne lidt mere op og ned.

Under behandlingen af pkt.2 på dagsordenen havde
adskillige talere ordet dels i relation til kontin
gentforhøjelse, dels om ,forhold af anden art. Winoe-
i-emer klarlagde stillingen, idet han udtrykte~ at en

kontingentforhøjelse på. 50 øre J:?T. måned lige akkur~
kunne dække .klubbens løbende udgifter, men så var der
til gengæld heller ikke penge til mater_iel og opgaver ,
som klubben måske senere kunne tænke sig at beskæftige,
sLg med. Kassereren anså en konting·entforhøjelse til
4.,00 kr. pr. måned f.or passende. Jørgen Jensen og
':\aber va.r indstillet på, flt kontingentet burde f'orhø j s
til 5. oo kr , , således at.der 1ble~. penge i ka~sen. ti~
afholdelse af f.eks. en international turnering 1 til-
,slutning til klubbens 20-års jubilæum næste år" Andre
- Lauritsen - ville have, at der skulle opkræves et
engangs-beløb. Bengtson og E.Ladegaard ville mene, at
:en forhøjelse til 4.oo kr. pr. måned måtte være til
atrækkelig, idet man måtte ta.ge hensyn til, at de mA-

-· ned lige kontingenter til, kl.ubbe r., foreninger m" fl.
efterhånden udgjorde en ikke ringe del af ens budget.

Yed en påfølgende afstemning o~ f'orb.øjelsens
størr.else blev det·vedtaget,· at manedskontingentet fra
oe med 1.december 1950 er 4"oo kr.

Under eventuelt -he,nleote H.C.Tversen medlemmernes
opmærksomhed på klubbens oispositionsfond, som i dag
kun udgjorde 10 kr.!

Under behandLt.ngen af Iri:5ntingentforhøjelsen frem
satte Th" J,ensen den tanke, at juniorer bu:rde betale
mindre kontingent, f.eks. 1,/2 kontingent.



Efte·r at man havde drøftet forsk1ellige forhold i
tilslutning til pkt. 3 .,. gik man over til den traditio
nelle· hoLdLyn , der blev vundet af Winde-\Yiemers hold
(Winde·-Wiemer, Vejrup~ v·.01sen, Engstrøm? Frank, Hou
mann og Verner Madsen;.

H.C.Iversens appel til medlemmern,e om. at betænke
dis pos.itionsfonden bar tilsyneladende frugt allered•e
aamme aften, Lde t den blev fordoblet, således at der
nu henstår 20 kr. der.

K" S.U. s klubturnering
VI KLARER OS SLET IKKE SÅ DARLIGT!

Overras·kend.e godt resultat mod Kamp
klubbens mesterhold og i 3.række lig
ger vi lunt. i svinget.

Fra "M,ester1'hold et er der godt nyt. Slu.tre·str.L
tatet mod St11d enterne blav- 6 .. 1/2 -til os mod 6 1/2- ·
til de fremmede, og mod Kampklubben blev resul-tatet
- stik imod alle beregninger - ikke meget ringere,
måske bliver det endog lige så godt!· Den øjeblikke
lige stilling er nemlig, at vi har 6 points mod 8 og
et hæ1?-ge.p-arti... Angående de e1:kelt,e res:1-1tater henvi-
er vi til nedenstå.ande oversigt)) af hvilken det frem

går-, at ikke mindre end 8 parti~r blev remis. Læ,
mærke til, hvor toppen klarede sig fint" Vore spil
.;:.ere klarede remis på de fire øverste P.ladser meia ~~
rutinerede spillere (Landsholdss.pilleren Ve~ner l\Tiel
sen spillede på 5te pladsen!) "Nu mangler kun to k
e i denne turnering~ en mod Su.ndbye·rnes Skakklub o.

den sidste imod Frederi~sberg. Men .• selv om vi i
de første kampe - og navnlig mod I.K. har opnået re
sultater, der var over forventningj skal vi ikke a:f
n grund sætte næsen op efter a "t blive. i Mesterklas

sen til næste år. Det er der ikke store chancer for
1at vi gør. Men vi har i-h~ert fald ikke gjort nogen

å.rlig figur blandt de gamle mesterklubber. Og lad os
nu se ...

Vort 2.hold spillede dien 13/11 på. udebane mod
Østerbro. Resultatet blev 7 1/2 - 4 1/2 i ~or favør.
Vanløse har hermed i de to f;ørste runder scoret 16 1/2
points af 24 mulige.. Det er fint og er forhåbentlig



holdet en yderligere spore i de resterende kampe
Vort 3"hold spillede den 6/11 mod Holte/Vi:ru.m på

udebane" Matchen blev drawn. 5-5. I denne række ha
vi scoret sammenlagt 9 points i ,de første to matcher.
De enkelte resultater

li

n
li

over wittus Hansen.
d aerr ·over·-Helmer Fe tersen.
p'l.ad s ;r;_~PJ.i~ mod Cruusberg

n 11 11 Kupferstick
u " 11 Desler
11 11 " Grumme
li li n A •.Jobnso
11 11 " H.W.Hansen

11 0. G .LauritzerJ
11 Bent Sørensen

omt r. ar. P~BONDEN var
Winde-Wiemer

over l!'riis, Jørgen Jensen og Schiøl
d e remis på resp,e 5 •.og 11'epl.
·gens Kampklub blev ae enkel te resul-

på 8. pladseu
·and t på 1 5 . pl

oss spillede på 1.
Bang '' " 2.
Damkjær n , 11 3 .

.i ar-d am. " 11 4
~ør_gensen " 11 9.

Vejrup 11 "10.
Schiøller Jacobsen " 11.
Faber " 11 1 3 .
L.P.Lauritzens parti hænger.
3 .række: Vindere: HJALl[AR HANSEN på. 1. pl., S 7 W .OLESE:
==== == (3), GAARDE NISSEN (7), L"A.OLESEN (10), K.V.
HAN~EN (11)~ BACKHUUS (12) ... - Remis: STJERNKVIST (2)
G. LATIEGAARD (4), A.SLENTE (9).
4. række: Vindere: A" SEIDLER ( 3) 9 A" WALSTED (4), RICH.
--------~= JACOBS;EN ( 5) 9 HAMMER (8), E_GON MØLLER ( 10).

DECEMBER I · l mån d · tt · - d t· . · - k--------------- ---------- JU. e .. e en ny . er e Jo 1 -
ke at have for mange faste ru.uder9 men turneringslederen
hens,tiller til de spillere, som har· manglende· og hæn
gend e partier~ at afvikle disse så vidt muligt.
6. december: 1.hold spiller mod Sundby i Gl. Mønt.

13. 11
: Ru...~de i vinterturneringen

20. 0
; Hænge og manglende partier.

27.. " : ao. do.
2.og l,_~hold skal i dec. spille IDOd r'eap , KS og Buddinge"
Disse to kampe vil blive spillet den 6. eller den 13.
hos. os i Vanløse" Turneringsle~deren vil ·give nærmere
meddelelse om den bestemte dato? så snart den er ende-
lig fastlagt.. - Og hermed ønsker vi alle klubbens
venne r og fraværende med lemmer en rigtig glædelig jul!

c:-,j';Ol!I
wolb"»",~o:,


