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Referat af etifteleesfeøten finaee andets:teds i
bladet, men jeg vil gerne hez,· have lov til at rette
•. n tJk.. ti.'..l alle, som hver på.Jsin yis, har givet sit. bi
drJi, .ti.l .. cle•nne fest. en ta.k,,.t;or alle smA. og store ga-v•:r tll tombolaen, og en tak1'.til de medvirkende - både

·aem, te:r optrådte, og de mange, som i det stille gjor
,a, ørt a.tort arbejde med forb~redelse.rne ,og på selve•ft~•· ~ JØRGEN·:·JENSEN·-

.. ; l_!!_E~!_!!_!~~-!--.-~_!_:1_!_!!_2_~_12_~-~--~_!_B
'. Vi rø ;. ud af nie-ttter . assen med et bra :

N.etop som· vore f0~~i~h:ø despillere .:efter de over
raskende god~:.·f~!J...YJ..~~~~~-~' ..mJH.\__JJ.~~pklubqen gik så_ småt
og satte næsen OP.- til a.t· fo~li•Bætte. endnu et år- 1. me-
sterklassen, kom tilbageslag4t. Vi mødte Sundby •- og
fandt vort JVaterloo.. Sundbyern,es S.kakklub slog os med
ikke mindre. end 11 points mod 4 til os" Om dette sør-N
gelige resul~at. er d~r kun de~ at sige, at vort.hold
denne dag havde en off~day., og, at Sundbyerne ,viste os,
at et flerårigt opholq i d.en•fine ra?kke giver spiller
ne en ru.ti.ne og sikkerhed, s;øm vi ikke har -- endnu!

Vor.~,pointscorere er.hutt'igt nævnt, Det var:
Bjerg, ~andt pA. 8. pla.ds~n o,-er Niels J?lambec~;
Schiøller-JaQo};)s~n, vandt på~11,.pl. over D.Frederiksen
F. Seiclle"r,. ·va.a!f. "pA. 15. ·pl.,'over w. Fri.soh; ·. .,
H.Ve:jrup_ spillede. remis på 1~.pl •. mod E. Warming; .
Fab!!: spillede remis pl 13. ,J>l. mod ~eorg Ni.else;n.

Resten er tavshed. Mat~hens .~tørste lysp~kt,
set fra et Va.nløsesynspunkt,~var BJergs dr~atiske
sejr. Bjerg havde (som s·ædv,~lig) spillet med suveræn



foragt for tiden. Han havde kun en halv snes minutter
igen til sine sidste 15-:16 .træk, men havde å.benbart
brugt sin tid godt. I d'.et 40de ·træk satte han sin mod
stand·er elegant ma.t,· mens faldvingen hang og dirrede!

Y~~!_g~!!-~2!:<!_!!~E~!:-~!6_!!!~:b~_s2.~l
I .

I KSU-turneringens 3die række havde vi i decem
ber besøg .a.f det stærke hold fra. Københavns Skakfor
ening,. og efter hA.rde og.·•jævnbyrdige kampe på. alle
pladserne, vandt vi med slutresultatet: 6 1?2 - 5 1/2
points. ·

Her er vindernes nayn~ (med placeringen i paran-
.tes): Engstrøm (1). Hja~ar Hansen (4), G.· Ladegaard
( 5), Jack Grum ( 6) t A. Olesen { 10), Alfr.And'ersen ( 12).
Remis: A. Sørensen (;) ... ,
3die hold: Vanløse vandt over De Døvstumme · 6 - .4 !
......-----·-- -'l!!!!!!!!l!---11!!!!!!1 i!!!!t--- !ll!!!IIPIIIIJ!!!!!!!i, ........--...----...------------.-..-._......_..............-~........-.-~

STIFi'ELSESFESTEN DEN 2. DEOEMBElt~ -~ !
Smart som FRIBONDEN,er, henvendte redaktionen sig

på. fe,staftenen til et af ae prominente medlemmer ( se. ·
nedenfor) og lokkede ham ti·l at skrive et referat af
festen. I larmen a:f klirrende glas, hæse brøl efter
Francke, perlende latter og fødder, de·r trampede i
takt til "Skæve Thorvald", nedskrev vo·r nyerhvervede·
medarbejder dette syrlig.e .referat:

"Vi var der alle - aidan omtrent i hvert fald -
men desværre havde 'der også indsneget sin enkeLte uved
kommende. En tvivlsom dame fra Værnedå.msvej bl,a.
"Hun" skabte p.inlig opmærksomhed. ved gansk·e -µ.bluf.ær~
digt at berette for alle de tilsted,sy~r.e}):de, om sine
forbindelser med f'orskellige af. de mere promin~inte.
medlemmer af klubben. Det vakte ogsl nogen fo'rtry
delse, a.t man til æresmedlem har valgt en person, som
ved sine "svar-" til profe"'ssorens · 20 · spørgsmll vil ··give
anledning til visse overvejelser..·

l, - ■ I '



Vi sad alle og h~vde· ondt af den yndige sanger
inde, der - sik.kert under bristede forudsætninger· -
havde ladet sig lokke .af sin mand til at synge be
dårende skønsange for hans, klubkammerater. At man
ovenpå dette kunne spille_~kakt! Kan havde plagieret
den tidligere handelsminist,ers gode id~ med tipskon
kurrencer, men den blev helt forfusket, id,et de del-

. tagende skakspillere ikke.måtte tippe sig selv som
tabere, og d1;trved ødelagde man rent faktisk chancen
:for, at spillerne selv kUnne fl en :fuldtræffer. D.et ·
var der f.or reste-n hel-le~- ikke andre,:· der· fik·. ;. re
mis' er skabte. samme· ravage" S011)1.r_'nå:~ J~~<l~-rs Freja
vind er over A. G.F. -__ · • • - ---~ - -~: ..., ,- ...... · -.· ·.;.
_ . _ -~est~omiteen var og~l,-uhe~dig vecf at 1:,eregne alt
for få lodd~~ i tombola.en - og for at regulere til
strømningen ti1 køb af lodder til en dukke, måtte
l·iebhaverne stille op til svensk maskerade.

Man måtte vente 1 time pl·.smørrebrødet, og be
styrelsen forlangte :derfor, at de tilstedeværende
skulle fortsætte "1 time til" ._..også var der en -
forstleligt nok: anonym - f.orf.atter, som i en omdelt
sang fortalte, at alle vi .mand·t'olk hav~~ en cnsdaga-,
veninde. Min kone har· forlangt, at jeg øjeblikkelig
udmelder mig af klubben. · Je:g torst&r ikke, at de
allesammen klappede, af sangen.

Kassereren muml.ede n~get om, ~t. d._et lige kunne
balancere, men han har vis·t lært af overborgmesteren
at underbudgett_ere. - Og ~et kalder. man:

S U C C e S

DISPOSITIONSFONDEN S"idat· kunne vi meddele, at diapo-
sitionsfa.nd en var blevet for

doblet fra beskedne 10 krone•r til 20-. I begyna·els-en·
af december blev den fordoblet Lgen til 40 kroner +
senere indkolDID.en fra en lii.le "lyn''turnering: kr. 3.
i alt 43. kroner. Og der kommer nok lidt overskud fra
festen også!

DE 20 MINUTTERS TEORI Si,d,t da vi havde 11broget 1/2
tim:e,11·, gjorde turn,eringslede

ren sig ~i:l talsmand for, at de-r skulle gives lidt



teoretisk undervisning· for de,, :mindre a't.æ.rke spillere.
L;d t improviseret kom d'et hel1e 1.· · g~g -·-i; men heldig
vis havde vi klubmesteren, :.Voss, ·t;i.l at ·tage sig af
sagen. Nu e.r det jo ikke let at genn.eDJgl Euwes samle
de værker om å.bningste.o.ri på. t;i. ·eller, tyve gange tyve
minutter, men V_qss v,d en hel;· ma~f$.~ rog har an dejlig
tydelig måd e at b~bringe and-re S·iP:• .-viden pl. Hane
tilhørerskare vokser fra· onedag til onedag ,

P O R, · .. J A__ · N U A. R
Kaffe og holdlyn.
Runde i vinterturneringen •.
1ste hold·. · Sidste ·runde i me·aterklaasen.
Mod Frederiksberg i si , M.øn.t"
Øvrige rækker ·hængepartier....
Runde i vinterturneringen.
Broget 1/2 time. ·
.Manglel'.}de og hængepartier.;

24.:
31 • :

'. :10 • I
17.:

SJ IL LE~ L A·N-

u

"

Onsdag
n

"

-------~----------- ----------~------------------~-----------------------=---------------~--~---------------
KLAR TIL ENKELTMANDSTUllN~RJN"GEN___l__ .FEBRUAll.

I sidste nr. ~f _SKAK ~IT' e~ ,eil"1':br~+øbig .oversigt
over enkel tmand,sturneringene spilte-aage. , ·De~ af'.holdes
som sædvanlig i februar,· og vi opfo,r~re~ .he.rv.ed· -·
trods alle forsinkelser og· pes:væ.:r;"li!gA,·eder~ d.et,. kan m~d
føre for vore egne turner:j.nge,r - · vor·e1 ·m~dlemme_r. t:tl at
melde sig til denne dyst. I enkel tmandsturrl'eringens
ræk!cer er man altid sikker på at ftnde -jævnbyrdige rnod
standez-e fra de andre klubber und ez- KSU. Hårde kampe
og god træning venter deltagerne.. Vel mødt - og held
og lykke med resultatet?

: t
•

Et lille tr~kt~ment den første _oria.dag i
1
_d,et nze __!r.

Tradition.en tro vil vi på ·årets tø·re,te spilleaften
samies ved, ee:t langt ..bord til en, kop fælle·skaf.te og
ønske 'hinånden.et

G L Æ D E L I G T
... . . ' '-====·=~================================== =========·======• ..._ 1!!11.-i -._npsr. .... !!!illl:....U! ~ ;!ll!!IL!IMll!i ll!__ ;jl!llllj • Wl!!f W1i



FRIBONDEN
M ·E O L E M S B L. A O F O R V A' N LØS E S K A K K L.. U S,

1

Nr. 2

VOR SVANESANG~ MESTERKLASSEN---~-~-~~---~-~•-~------~----
Så er afgørelsen falclet i X.S.U.turneringens me

sterklasse og Vanløse Skakklubs skæbne beseglet -
i denne omgang! I aids.te :runde mødte vi Frederiksberg
Skakforening, og naturligvis blev vi slå.et af dette
frygtindgyde~de hold, men "fi har lov til at sige, at
vi bed godt fra os til det.s~dste.

Før 5te og sidste runde var situatic:;. :.n sådan,
at Københavns Skakforeningiførte med 36 1/2 points
nærmest fu1gt af Frederiksberg og Kampklubben med hen
holdsvis 34 ·og .3.3 poi.nts· ... · I den afgørende runde skul
le K"S. møde: Studenterne, og Frederiksberg kunne kun
vinde mesterskabet ved at slå· os meget stort. Vor
chance for at blive i klas,$,en var lig O, men ligesc·:'l
mod Kampklubben gik vort hold til opgaven med frej
digt mod og. med et godt resultat,. der foreløbig ser
så.led es ud s ·

F.S. - Vanløse: B-5 .-h 2 hængep.artier.
77EEEFIIII - ....

BJERG vandt på 8. plad;s over Poul Andersen,
FABER 11 11 13. lf i

11 Stig .And'ersen"
· ·. V ~ OLSEN _ . '' · u ... 1 .4 , " .. - " K • V • Hetung ,
F. SEJDLER ;tt " -15. " . =•. - ·" Lemvig Fog.

Remis spillede A. JØRGENSEM og SCHIØLLER JACO?.SEI~
mod Erik Schlegel og Ther~t.rup, .på · resp" 9 .. ,og 11 .[_,l"
vos_ s__ . og J-- 0RGfil.1. J•· EN-S~ ha:v.:•.~ngepar.ti.• er·,. me_··n "r_ -esu.1_._ &:t'et;.·af drssa :tår ··ingen indflØelse ~på d-en endelige· st - t,i;

·· ling,. hve;-li:en -f-0:r· F.S. all1er os. N:r. 1 er Københa s'4.j,. ,· .. _ . .. . . .. -- - ...____Skakf'orening, nr~. 2: .Fred,ariksberg·, nr. 3: I.K., nr.
4: Sund.by·, nr. 51. S.tudent.Jrne og .nr ; 6; V~løs,e, som
altsl t,il næs,e aæaon ekai~. spille i. •1 ste ~række.

- Q-g. lad os håbe, at ·:vore spill~ere har haft gavn
af det kortvarige ophold i meaterklaasan·og vender
frygteligt tilbage? Alt taget i betra;gtning er de·op-



nåede resulta·ter absolut over f,orventning og beretti
ger til en vis optj,misme med hensyn tj_l klubbens
spillestandard. Vi har "lært, at der trods alt ikke
er s&. overvældende stor ·forskel på spillestyrken i
iesterklassen og i 1. klasse - en ting, so~ vi gør
vel i at huske, når vi begynd er i 1 • række ig,en.

HAR DE MELD~ .DEM Til E'NKELT.MAND.STURNERINGEN?'--------------------------------------------
Absolut ·sids·t-e frist ~il indm~ldels0e, i K.S .• U.s

enkeltmandsturnering i februar er den sidste onsdag
i denne måned. Fore.lø·big har følgende Vanløse-spil-
lere meldt sig: '

E • Bang • • o • .. ... ~ 1, • rk •
· Chr • Faber • • • • 1 • · "
Jack Grum o • 2.. "
A. Slente- ~ 2. u
S. Hou.mann 2. '1
A H ·-• 3· "• , eer1.~: • • • • .• •
Th •. Thoµtsen • ·•.. 4. n
P. J. Jørgensen 4. "
Holger Nielsen. 5. "

Vi håber, at endnu flere har tid og lyst til at
værie · med i enkeltmand stu:]:neringen. Dez er altid er
faring at hente - også for de svagere s,pill,ere. Hvis
De ikke har været med. før - så husk de t .g~~le ord
sprog: "Sæt •dig på det-··n1:rderst·e trin., så fald,e,r du
ikke n,ed: u . ._

FRIBONDEN ø.nsker alLe va.ij.løse-spillere, der.4?r
med i ~.nkel tmand s turneringen: . G-On JAGT!

~·***~~
SPILLEPLAN FOR FEBRUAR:
~-

Tirsdag den 6 •. :
'

Onsdag den 7.:
" n 14.:
ff n 21.i H tr

3, .. hold s,piller 'mod Brønshøj Skakklub
på udebane. .Spille,sted: Selskabslo
kalerne, Fre.d,erikssundsve,j 157, Brh ,
Vinterturnering i a1le rækker.

I " n tt

" ft 28 •.; Broget 1/2 time" Mangle·nde og hænge-
partier ·



Til ·otenstående sk~l tilføje~, at deltagere·
enkeltmandsturneringen ikke behøver at sende afbtid

9men at de naturligvis er velkomne til at spille de
res partier i -klubben. · · · ·

*iHt--*·***
}!!te-~~8~~8'._,!_ 1~t~_!:!!:~k!_ er__~~
y~d-~·t_yære ....f'!r~!gsE!l.l~-~l

Med nogen fo·rsinkE:l~e, d~:r væ1~p.tJ..ig sky-l'a es
den svær-e belastning .af turneri_rfgs.ptpg.rammet 'j·. "som
klubturn erin.g,en har· været- i ~..efter:å.te-t ~. er 1 s·t-e• _ ·om-

. gang af vint-erturnaring,en nu vea. ~~at~ ·vær·e~ klar•. · Fo.r
håbentlig kan 2den øm.gang påbegyndes deri første el-
ler anden spill.eaftsn i t~bru~r. .

L. P. LAURITZEN~ NR. 1 i GR. _B.
GRUPPE A er d en mindst af'klarede. Her fører

i øjeblikket BJERG, nær.qiest fulgt af S:CHIØLLER.
JACO:BSEN og F'.ABER, men 1lere af -,~e impliee:recte mang
ler to partier. Sp:ændingert ,er at,or ... ·

~ ~ ..
GRUPPE B er vundet ·af L. P ... LAURITZEN~ som end

nu mangler ,et parti, men har 5 points og er urørlig
på 1 s te plad aen • WINDE-WIEME,R er nr-, 2 ,, K. IVERSEN
nr. 3 med sannp.e pointsantal.

I

GRUPPE--C ventes at _blive færdigspillet oneda.o
den 31. januar.. Her fører DAMKIÆR si.kkert, fu~l.gt
a.f J~:RGEN JEl{SEN 9 VEJ:RUP og V. OLSEN;

S~ snart id et kan lail e sig gøre.,,, vi.I den nye
gruppeinddeling til 2~en. runde blive.ophængt i. lo-
kalet med tilhørend.e rundeta.bel4 . · ·

!LJ S P~O_ S I T I O N S .F O N D E
I

.En opgøre~s,e i~ ja;_n-µ~r__y;i.JH~:r;,, .. at .disposit,ions
fo,nden ni.i er· ste,g,et ti;:t.:

• I

k- r • 1 8 4 • ·9 .5 :



P A R T I P R A M E S T E R K L A S S E N

Hvid : H" VEJRUP V .• S ..,
Sort: ARNE BI.OM S.S.
1~ d4 - d5 2. Sf3 - Sf6 3. c4 - e6 4. Sc3 -
Le7 5. Lg5- - .Sbd.7 6. e; - 06 - 7. Ld3 - o-a
8. o-o - dxc4 9. Lxc4 - Sd5 10. Lxe7 - Dxe7
11. Tac1 -Sd7-f6. (?) 12. S·e5 - Db4?
Dronnangen tiruer med at slå såvel Lc4 som b2,. men
på hvids te·ksttræk kan b2 ikke slås, da ·dette vil
resultere i D-tab, f.eks. 13. Dd3 -· Dxb2 14" Sxd5
Sxd5 15. Lxd5 c ell e6Xd5 16. Tb2 - Dxa2 17 "Ta1'
Db2 18. Tfb1 med D-gevinst.
13. Dd3 - Dd6 ~4. a3-a6 15. La2 - b5? 16.Sxc6
Det er dog~et spørgsmål, om hvid ikke skulle have
lad et c6 være og så overlade til sort vanskel.ighe·
d erne med udvikling L,c8. ·
16. -- Sf4. Næsten tvungent for do•g ~.t•. opnå lidt
for bondetabet. Sc6 kan selvfølgelig ikke slås, da
Sd 5 i så fald tabes·.
17. e~f4 - :Pxc6 18. Lb1 (bind,e;r Sf6) Lb7 ·· 19.f3
Db6 (Hvis dronningen. ikke blev flyttet, truede der
Se4 m.ed mattrusel i 2 træk. 20. Tcd1 - TadB
21. Tf2 Td7 22. g4 - g6 23. De3 -.Tfd8
24 •. Tfd2 - Dc7 25. Kf2 - h5 26. g5 - Se8
27. Le4? Der skal· straks ofres! Sort havde kun
4 1/2 min til -13 træk! 27. --- Sd6 ! 28" Lxg6
fxg6? (28, --- Sc4!) 29. Dxe6+ Sf7 30. Dg6+.Kf8
31. Df5 - Dc6 32. d~ - De5+ 33. Kg2 ·-- Kg8
34. Se4 - Td6? 35. Sxo5 opgivet.

D.isse sidste febertræk må ses i den belysnin
at begge partier ikke havde overvældende- med tid til
rådighed, hvid·-na.vde 4 1/2 min, og sort-·havde 4 1/2·
til 131 træk t

Udg.: VANLØSE SKAKKLUB. Fm; JØRGEN JENSEN, Gl •.Jern
banevaj 1, VA 7061 •. Kass: WINp~-WIEMER, Langg.50,
VA 744x. Turnl. HJ. HANSEN, Ålekistevej 223,DA 4728x
Red: H.VEJRUP, Mølletoften 24, LY 3115. Dp:Capax-Vb~



B' NDE_
MEDL1EMSB_LAO FOR1VANLØSE·SK.AKKLUB
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L. l'~ LAURITZ·;EN rykker op i

mesterklassen?
--------.-i-----

Netop som dett-e .nummer af FRIBONDEN går til
trykning, har vi modtaget den glædeli.ge meddel·else,
at L.P.LAURITZEN i Københavns Skak Unions enkeltmands
turnering har vundet det sidste, afgørende parti o
a em.ed har nået sammenlagt 5 1/2 poinr.ts og rylcker "
fra 1 ste række op i mesterklass,en.

Vi ønsker hr. LAURITZEN hjertelig til lykke m
det smukke resultat. Det er første gang, det er Lyl
kedes en spiller fra Vanløse Skakklub at kæmpe s:g
frem tiJ mestertitlen, og hel,e klubben glæci'er sig på
LAURITZENs vegne. Bnhv er-, der har delta.get i enke'l+
mandsturneringen11 vedi1 hvor meget der kræves for at
slippe ige.nnem nåleøjet. Hatten af for LAURITZENs be
drift.!

aan e·r ikke kommet sovende til dette resultat.
LAURITZEN har i en årrække været en flittig del t~..o-e..:.
i både FÆ1Js.- og DSUs enkel tmand.sturneringer, og·ht{11
har derved· nået den rutine, som. også· er nødvendi6 1
det hårdnakkede kapløb om points i de meget ~tærkt
besa tte grupper i 1 ste klasse. :A:er er .ae enkelte re
sultater fra. de. 7 runder:

I 1 e te ' runde· vandt LAURITZEN med hvid ,over. J.
OUSAGER, KS; i ·2a en rund e; remis med sort mod INGER
SLEV, K8. I 3di1

~ runde fik LAURITZEN sL t eneste 0
med sort mod SCHØLLER LARSEN, FS, og så fulgte fire
ge·vinrstpartier. Han vandt med sort over BROSTRØM,,
Banke·rne, O•g m1ed hvid de 3 sid,ste partier mod hen-

' holdsvis vor egen .A. JØRGENS'EN, O.RASMUSSEN, ØS, og
ORLA LARSEN, Valby. Den sidstnævnte spiller rykker
også op i mesterklassen;



Det bør no te.rea, at LAURI~ZEN har
af disse partier i godt gennemførte s
i hvilke han har .forstået at fo,rvandle
til den endelige s~jr.

VORE: ·SPILLERE KLAR.EDE~ _SIG. _GEN-
NEMGÅENDE GODT I ENKELTMANDS-
TURNERINGEN·
---iiii!iliiiilll!~-!!!!!!!!!111!!!!!!!1•

Selv om L.P,.LAURITZEN ;ble.v den eneste af de 8 Van
løsespillere, som deltog i 1,ste klasse, d,er nåede det
helt store resultat, er ·der grnn.d t11 at glædes over-
de gennemgående fine resultater·, som vore spillere

( 'opnåede , De han aldrig· før i nogen· enkeltmandstur
nering været så gode, a;g fo,rhåbentlig har vi he·ri
lov til .at se et varsel om, at flere Vanløse-spillere

-i.de-kommende år, vil følge LAURITZEN op i mesterklas
sen!

·• t's t e klasse gru:pJie iA. ·sco.rede CHR. FABER 4 1/2
po i.nt s (vort æresmedlem hår fået· ,et smukt come back!)
og E" BANG9. som underlig~ nok har ~is·t ~vig~ende form
i vor hjemlige turnering~ tog 4 p. WINDE-WI;E?[ER nøje
des med 2 1/2.

I 1 et e kla,sse gruppe B var r-e sul,taterne foruden
LAURITZENs 5 1/2 p·., at BJARDAThI scorede 4, A.JØRGENSEN
3 1/2$' og VOSS og RICH" HANSEN hver 3.

~!9!f~GR~_El!k~E-2J2_!_1.!~l~~~~·

. Også •i· qe ·la'Ver.e kla·sser kla~'ed·e, Vanløse--s,piller
ne eig gennemgående godt. JACK GRUM deltog i 2den
klas-se m~d samme succes som LAURITZ:EN i 1ste, idet 'ha11
aco r-ed e 5 1/2 points i de 7 runder og ·aerm.ed sikrede
sig retten til at deL tage i enkeltmandeturneringens
1s~e klasse til næste Ar.

Vi ønsker·GRUM til lykke mea· resultatet! Også
, her kan det sig,es, at d~t er nået ved dygtigt spil
og. et. mål-bevids•t arbejde. GRTJM. gør me·g,et ved t,e·orien,

.·.og vi håbez-, at hans fine spil",og se,jr i d enne turne-
ring vil .bær-e frugt i de kommende år-, EeLd og lykke
på ve-j en. opad, · JACK GRUM?



D~sværre har vi på dette tidspunkt i.kke vore
øvrige spill,e 1rea resultate-r :ført ajour. Vi skal
bringe dem sene.re og må · her n21 j ee: med _at no+er-e, at
EGON MØLLER efter 4de ru.nde stod med 3 1/2 p.

NYT: OM KLUETURNERINGEN

Vinterturne.ringen er i de f.orskellige rækker
nu gået -ind~ i den.- sidste afgø·rende fase.

På gru.nd af vore spillere~ qeltagelse i enkelt
. mand.sturnering·en ~r _der -· .navn'l t.g i 1ste række -
ikke· blevet afviklet så. mange kamps i f,ebruar., men
nu håber vi1 at der komm.er flugt over feltet igen.

I 2den række var stillingen pr •. ultimo februar
den, at K.V.Hansen fører med 7 1/2 p. og tre ikke
spillede partier og såle<ies skulle have gode chan-
cer. Derefter følger L.A.OLESEN med 6 172 p. _ ·

I 3die række er stillingen, lige:led es pr. ult"
febr., a.t FRANCK fører med 112 p. og 2 manglende

· partier; SKAFT JENSEN har- 10 172 p" og ,3 ~nglende,
.og·RICH.p JACO:BSEN 10 p. og 4 manglende partier.

])en nye gruppering i 1 s,te række
Efter afslutningen af den indliedende runde i

1ste række er deltagerne nu placeret som følger:

Gr. 1: A. ·Bjerg, H.Darnkiær, E. Vos.s, Winde-Wiemer~
Bjardam, Jørgen Jensen og L.P.Lauritzen.
V~Olsen, Schiøller~Jacobsen, A.Jørgensen,
K. Iver~ren-:, ·rt~-c-;-rversen ·o-g-·~j-r1xp-; ····· ·--

Gr. 3: Fabe,r, Hjalmar Hanaen , Munck, Rich.Ha.nsen,
G~Ladegaard. og S.W.Olesen.

Gr, 4 g E.Bangf Engstr,øm, · Jack Grum, Stjernqu.ist og
F.Seidler.



S P I .L L E P L A N ~ rF O R M Å R T S
=====~===!=========================·=====I • ,

På ålle spilledage - undtagen ons:dager før påske •
er der runder i 1 ste rækkes grupper.
I 2åen og 3c1ie række forventes, det, at manglende og
hængepartier bliver afviklet inden m~nedens uagang.

*******
Vi havde håb,et at kunne ~bringe ·et par af LAURIT

ZENS partier og et ~f G.RUMs i dette }lummer, men begge
spillere har været så cptaget af d.e sidste rund er- i
enkeltmandsturn~ringsn, at vi ikke .nænnede at plage
dem - og nu tør vi. ikke vente Længere , Undskyld for-

- . ' . . .•Sinkelsen.

Vort 2det hold rykker op

i klubturneringens 2der1 række

Medens vort
af mesterklassen
vinde 3die række

B 1rave.

~te hol~. som meddelt blev silet ud
havde vort 2d•et hold den triumf a:t

og rykker nu en klasse op"

JfRIBONDEN' udgivet af Vanløse Skakklub.
Formand·
Kass.;
Turnl .. :
Red .. :
Duplik:

. .
Jørgen Jensen,. Gl .Jernbanevej 1 ~ VA 7051
Winde-Wi,emer Langgade 50, VA 744x
Hj. Hansen, Ål'ekistevej 223 ~ · DA'. 4 728x ,
H. Vejrup, Mølletoften ·24 .., LY 3'115
Ca.pax-Velby



8. Arg. April 1951

I.

Enkeltmandsturn~rj_ngen .her i København er nu
overstAet f'or denne gang, og .kltiblivet skulle her
efter kunne falde tilbage i sit gamle gænge, men -

Ja, der er ·et men f. ~ .v. angår pligt,en ~il a·t .
melde afbud. Det synes, som om der blandt adskilli
ge meålemme-r hersker nogen. tvivl med hensyn ti.I den
ne pligt.

I

Når.det af vores blad fremgår, at der er t\lrne
ringsaft,en den og den. afte.n, så følger heraf, at
den spillert der·endnu mangler partier i den løbende
tu.rneri.ag, enten mad er- elle-r også melder afbud" Det
synes såre logisk,. men trod-s q-et er der som· sagt ad
skillige medlemmer, som ikke mener , det er n.ødven
digt at overholde denne bestemmelse - hv_~rken af : ,
hensyn til eventuelle m<;>d:spillere eller klu'bben ( tur:.:-·
neringen). ~ . . .. :.

Vi er•j,o efterhånden så langt henne på året, rL-f:;. ·
v'i burde have været :;fiærdig med vores vip.jier•tu.rnerine:
eller i det mindste.højst mangle enkelte partier.
Sandh1eden er imidlertid· den , at der mangler mange... .
parti,r;ir - o,g det. navnlig i 1 • klasse ( et god t forbil-·
led,e)~ · .

__ Klubben ('turn:eringsleå.eren) skulle nød Lg til· .~t
fastsætte ·turneringsaftener for åen enkelte spiller"'
og evt. til at udde·le O'er og 1-taller, men det kan
blive ~~dven~igt,. så.fremt d en seneste~ tids. sl,endrfan
på dette:område får lov at fæstne- og brede sig her
i klubben. ·

... •'

AltsA: mød frem·· og spil - ! Turneringen skal
være færdig ind en længe ! ! !

-p.



DØNNINGER I K. S "U. EFTER ENRELTMANDSTURNERINGEN- ----·--- -- --------------- , _--------------------oiiiiii,-------------------------------
Medens e,nkeltmands1turneringen forlænget er afs.lut

tet, har det stærke røre, der især koncentrerede sig
om Jen.s Enevoldsens peraon, ikke lagt sig, og sagen
vil uden tvivl få et efterspil ved delegeretmødet i
maj. På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde for
nogle dage siden aflagde unionens formanå e.n :beretning
om begivenhederne. På dette møde blev det også m 1eddelt,
at ma.rtsnumret af unionens medl,emsorgan mid1ertidigt
er holdt tilbage.. Grund,en hert'il er en udløber a.f af
færen i eliteklassen. Der menes, at det forsinkede nr
af bladet vil udkomme i .nær fremtid, og :forhåbentllg
vil det indeholde en obje·ktiv redegørelse af de begi-
venheder, som gennem omtale i dagepre:ssen har vakt pin
lig opmærksom.hed om det kø benhavnake skakliv.

S P I L L E P L A N F O R AF RI L

Samtlige s1pilleaftener runde i 1ste række.
Onadæg den 18.: "Broget 1/i time". · ·

NOGLE PARTIER FRA ENX.ELTMANDS.TURNEHINGEN

~ --~ fri,, •..•

====·===============·====·=============r:::======·==
!....!._.:. S;ei!l!!t_!-~.!~!~g!!}_~~!}_,2/2_21

Hvid : CHR. FABER - Sort: POUL RASMUSSEN, l(S,;,,:.,

1. Sg1-f3, c7--c5. De Læ.rds mener, at Sg8-f6 er b,edre.
2:. e2'-.e3, St18-c6. 3. c2-o4, e7-e5" Truer •e5-e4.
I udviklingens interesse beslutter hvid·sig nu-til i
8. træk at ofre en bonde. 4. d2-d4, c5xd4. 5. e,xd4,
e5-e4. 6.Sf3-e5t SxS. 7. d4xe5, Dd8-a5+. 8. Lc1-d2,
Da5xe5,.. De,t i kommentaren til ;.træk omtalte bonde
off,er, der bringer damen altfor tidligt i spil på ud-
viklingens bekos·tning ·

I •

9 .• Ld2-c3, De5-e6. 10. Lf 1-e2 ,, e4-e3.. 11 •. Lc3-d4,
Lf8,-.b4+. 12. Sb1-c3 - Hvid frygter ikke dobbe,ltbonden,
aom måske i slutspillet kunne betyde en evaghed ,. men
der er allerede tegn, de;r tyder på., at partiet. bliver
afgjort i midtspillet. . . . . .
12. -- Lxc3. 1'3. b2xo3 ,. e3xf2" 14. Ke1xf2" Kongen kan
her uden risiko slå pl f2. 14. -- Sg8~f6. 15. Le2-f3,



0-0. 16" Th1-e1, - D~6xc4 .. ,
Lad os nu sagtne :farten og kigge ~idt på stillingen.
Hvid .har ofret to bønder , og hvad .ha.r han opnået'?
Han har først og fremmest to løbere, der må .siges -
at svare t-il navnet. Han har en ..ce~tral .åben tårn
linje, der når aom helst kan bringes i funktion.
Hvid kan slå springeren på f6 og aemole.re sorts
kongestilling. Sorts dame står på' et risikabelt
sted, o,g hans damefløj hviler i tornerosesøvn. Han
be·slutter sig så til i 17. træk at give d=bond en
ti'lbage for at få. lidt luft. ,-- .
17. Dd2 - for efter 18" Lxt6 at ·ktiim.e gå til h6 og

·Te4-h4 hurtigt at 'bringe en afgørelse. 17. -- d7-
d5. 18. Ld4xf6, g7x"i:6. 19. Lxd5, Dh4-r. En aåka'l d t
trøstskak, der bringer den hvide konge i fuldkommen
sikkerhed. 20. Kf2-g1, D.h4-g5. Det ville nu være
rart for sort at få byttet damerne af og få et tåle
ligt slutspi1. Men det kom anderledes •••
21. Te1-e3, Kg8-h8. 22. Dd2-f2, Dxd5" Et skæbne
svangert :fejltræk, der mA skyla,es clepress:ien over
sorts forfejlede ·åbningst~~lt. 23 ._ Dxf6-t- Opg~ve,t! ·.
- Partiet er et læreri,gt eksempel på rigtighed en af.,,_
hvad der o,fte· i teoritimerne er gentaget: - at man
ikke bør gå på bonderov med damen i begyndelsen af
spillet.,, og betydningen af de lette qffic,erers
hurtige udvikling. 1 (Noter af CHR. FABER)

I ·!_~_1 ~;g!;!:~s!~~-~E!!!!t!2_2~-~~~~~-1~21 mellem:
Hvid: L.P.LAURITZEN og S.ort: ORLA LARSEN,
V'a:Lby.

1. c4, e5. 2. Sc3, 8c6. 3. Sf3, Lc5" 4. g3,, d6"
5. Lg2, Sf6. 6. 0-0., 0-0,. 7. d3, h6. 8. h3, Sh5.
9. Kh2, f5. Sort står g·atit. 10. e3,, De8. 11. Sd5~
Df7. 12. d4; Lb6. 13. d,ce, dxe , 14. b3, ,e-4.
15. Sd4, Se5. 16" La.3, Te8" 17. c5, -- Næppe kor
rekt .... de to springere har en idealstilling... 17. -
DxS. 18. DxS, g6. 19. Dxh6, Lxc5. 20. LxL, DxL.
.21. Ta,-c1, De7. 22. f4, exf eP. 23._ Sxf, SxS.
24. LxS, Df7. Dxe3 går ikke, for L d5*. 25. Tf d1,
Le6. 26. Lxb7, Tb8. 27. Lg2, Te d8" 28. Td4
Den svage e-bonde vil blive bedre på d-linien.



28. -- TxT. 29. exT, Td8. 30. Td1 -- Hvis c5 så
d 5. 30. -- Ld 5. 31 • Lxd 5, Txd5. 32. Td 2 ~ De6 -
33. D.f4, Db6. '34. h4, Xg7" 35. Xg2 9 Db7. 36. Kf2,
Db6 ,, 37. De3, Dd6. 38. Ke2 -- Det er c-5 truslen,
der stadig må pareres. 38. -- Il7. 39" Df4 Sort ti.1.
byder remis. 39 .. -- Db6. 40. Dh69 Txd4. Lokkemaden
blev ta§et ~ _ .... Bo~d,en ko.mmer ~il at koste tårn,et.
41. Dh7 t Kf8. 42" Dh8, Opgivet.

(Noter<'af L. p .LAURirZEN)

---lal!--

I
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FRIBONDEN
Maj 1951

GENERALFORSAMLING---------------------------------------- - - -------------- -----·----------- --
Onsdag den 23. maj 1951 afholder k:lubben si

årlige generalforsamling i k:lublokal,et, Jernbane
caf6en, kl. 19.301 med følgende
DAGSORDEN: 1. l?r·otokol

2. F,ormandens beretning
3. Kass.ereren aflægger regnskab
4, Indkomne forslag
5. V'alg
6. Eventuelt

Forslag,· som ønskes behandlet på genez-a'Lf'o raam
linge.n, bedes indsendt skriftligt og må være forman
den i hænde senest den 16. maj d s å , BESTYRELSEN

HUSK : Ingen spilleaften onsdag d en 2/5 !
-------------------------·------- . ---------------------------·-------··----
På grund af særlige forhold er lokalet
optaget onsdag den 2 • maj: • Ti.I gengæld
få.r vi en ekstra SE,illeaften

d en 3 0 • a p T i 1 !

Vi håber,, at FRIBONDEN kommer alle vore
medlemmer så betids i hænde , at ingen
går forgæves ø.en 2. maj, og at der til
gengæld bliver fuldt hus og mange par
tier .afvikl,et den sidste mandag i april.

STILLINGEN I VINTERTURNERINGEN
1 ste række. Med undtagelee af den øverst,e gruppe,

hvor der endnu mangler adskillige par
ti,er;, ,e,r stilling,en i det store og hele afklaret.9 og
placeringen fastlagt. Her e·r situationen pr .• 18/4:



Vind er: H. C. IVERSEN med 4 p; no, 2: VEJRUP
3 1/2 p,.. .
CHR. FABER fører med 3 p (i 3 partier!),
nærmest fulgt af RICH" HANSEN, der er 1/2 p
efter.

9'RUPPE D_: Vinder: ENG~~RØM med ~ 1/2 .P. for .fire kam-
pe .• No. 2 :: E. :BANG med 2 p .•

I gruppe Aer der en doltager mere end i de andre
grt1pper9 og således også. en runde mere. En d,el par
tier mangler1. og andre hænger , så de-t vil være let
sindigt at spå om det endelige resultat, men de stør
ste chancer for at v·inde klubmesterskabet syt;tes BJERG,
VOSS og WINDE-WIEMER at have, .
2d,en række. Denne· række er helt afviklet· med det re1.
sul tat" at HOUMANN og SV. V. HANSEN kom til at stå
lige på 1. og 2. pladsen med 9 p. De to spiller en
kamp på 3 partier om 1 s."te pla.d aen," ·
3die .række •. Vinder: H. F·RANCK med 13 p af 15 mulige .•

No. 2: P ,.M.LARSEN med 12' 1/2 p. Dereft.er
f'ø;J.ger 3 spillere med hvs'r 11 1/2 p: SKAFTE-JESPERSEN,
RICH. JACOBSEN og G. WINSLØW.

GRUPPE B:

S P I L L E P L A N FOR MAJ

Den er enkel og klar: alle deltag,ere i. vinter
turneringen, som. end.nu har mangl·end e eller hængende

.partier9 -må se at blive fæirdige, så at vi kan nå at
få præmi.erne·uddelt på generalforsam1ingen.

Præmietagerne b"edes i god tid give os et pra:j,
"hvis de har særlige ønsker!

DELEGERETMØDE I K.S.U. :B'REDAG 18/5------·-----------~---------------------------·------------------.,.._-----
Da SKAK-NYT, Eøbenhavns Skakuni.ons medlemsblad

i Længere tid ikke er ud komme't , ha.r vi rettet en fore
spørgsel til unionens-bestyrelse for at få oplyst da
toen for delegeretmødet, der skal·•a.:fhord·es i maj må-
ned. Det bliver fredag den 18'. · ..

I denne forbindelse vil vi gerne1 erindre vore
medlemmer, om, at alle er v··elkomne til at overvære de-



legeretmødet og til at tage ordet:, og d et kunne jo
tænkes, at aer var nog'le også i vor klub, som føl
te trang til at sige et par ord i denne forsamliqg,
d er er_x.s.u.s høj..este mynd•ighed" Som løseligt om
talt i april måneds u:srogede 1/2 time·'' vil sagen
angående elitespillernes optræden under enkaI tm.and"
turneringen utvivlsomt. blive fremdraget,. ligesom
også SKAK-NYT og_ de t te blads fortsatte eksistens
nok vil blive· drøftet. Et andet punkt er valg af·
bestyrelse" Det menes7 at formanden, hr. CHARLES
OLSEN, ikke ønsker genvalg .. ~an har vitterligt
ikke ti,c! til at varetage dette hverv, og lysten
skorter det vel også på., Af de ·øvrige bestyrelses
medlemmer vil LUND fra Ø .s. iile fortsætte,· SCHUI,,TZ
har nedlagt sit mandat t;or fl~re_ må_nede~_:siden, og
RIISE har bosat sig i .Amerika. _Så der mSt under alle
omstændigheder nye folk til, og vi må'jo håbe, at
der er nogle, der har tid og lyst og evne til at
gøre arb_e,jd et! _ _

_ Vi _ved godt, at de fleste af voz-e medlemmer kun
har en meget perif·erisk ·.intere~se -for unionens a:f
fær~.r~ ·men da vi nu engang er med i den, har v'i også
en vis forpligtigelse· ti-1 at følge dens udvikling.·

JØ.JE.

F I D U S E R 0 G
~·

FADÆSER~------~~---- ----- ----------------·------------------------ --·--------- - -

I .ÅBNINGS SPILLET

Nogle partier tabes, fordi m.an i åbn'ing-en gør
et dårligt træk; andre tabes, fordi modstanderen
gør træk·, som i virkeligh,aden er mind.re gode, men
som man ikke er vaks n.ok1 til at gendrive. Her er
rio g'l,e eksempler,. der må ske kan anskuel'iggøre et og
andet: I ,11 MOD'TAGET DRONNINGGAMBIT
1. d2 - d4 d7 - d5 2. c2 - o4 _ d5xc4 Dette

,er udmærket. 3, e2 - e3' b7 - 'b5? Men dette er
dårligt t 4. a2 - a4 e7 - c6 '5. a4 x b5 c6xb5
6. Då.1 - f3! Nu vinder hvid en officer.



S J2 a .n s k

1. e2 - e4,
3. Lf1 ..... b5,
5" Sf3 x e5

e7 ·- e5
Sg8- f6

Sb8 - cr6
Se6, .... e7

Det stå.r· skrevet i lærebøgerne, at 'man skal al.å en
c en t r a 'L b c n d ej m e n d , e r t i l f ø j e s : " h v 'i. s d.et k an g ø z- e s

uden .risiko" u Her er det brandfarligt.. -
5. -- -- c7 - c6
Nu ser hvid, at han e·fter 6. Lc4, Da5+ mister s:in
springer. Han prøver derfor at sætte en fælde:
6. Se5 - c4 Truer:. Sd6+ mat. Men:
6. -- -- Se7 - g6 7. Lb5 - a4, b7 - b5
Og hvid taber en officer.

III. Ure gel m æ s sigt

1. e2 - e4, e7 - e5
og ikke godt.
3. f2 - f4? Dd8- t6
5. g2 - g3, Sg8 - h6
7. Th1 - f1, Sg4 x h2
9. Lg2 x f1, Sh2 - f3+

2· • .Sg1 - e2

4. o2 - c3,
6. Lf1 - g2,
8. f2 X f4,
Mat.

Ualmindeligt
Lf8 - c'5
Sb8 - ,c6
Sh6 - g4
Df6 X f1+!

--------------------·----·-·----------------·-----------·--------------·--·--------------------·--------·---------
Udgivet af VANLØSE SKAKKLUB.
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FRIBONDEN
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

Juni 1951

GENERALFORSAMLINGEN DEN 23" MAJ 1951

Nr. 6

Generalforsamlingen forløb stille og roligt. Ef....
ter enkelte forefrpørgsler godkendtes formand,ens be
retning, ligesom der heller ikk.~· fremkom. b,emærkninger
til kaaser-e rens regnskab. Alle. valg var g·envalg - så
godt som, blot Hj. Hansen erstattede Bang som supple
ant til bestyrelsen.

Under form.andens beretning om."taltes 1 .holds
tunge vandring .ned i 1.klasse, men - som formanden
ud trykte det - havde h.old et vist kun haft godt af tu
ren op i mesterklassen.. Det var gennem holdturne- ·
ring,en i m.esterklassen konsta~e.ret, at vor spille
styrke ikke varsl forskellig fra de øvrige deltagen
des, men dette forhold måtte på den- anden sid,e ikk·e
bevirke? at 1.holdets spillere i den kommende sæson
t0rg for let på tingene? . .

Der var også glæder at se tilbage på , id,et V ... s .., .. , s
2 •. hold havde vundet ;,.række, s~ledes at det nu hører
hj emme i 2. række.

K.S.U .s1 enkeltmandsturnering havde i år· været
godt b,esøgt at vore· spillere, der gennemgående havde
gode resultater at opvise. De·tt-e gjaldt ,særligt Lau
riteen og Gru.m, der rykkede op i henhoLdsvfs mes.ter-
klassen og 1.klasse. - J -

Da vor hidt:idige turneri_ngsleder, Hj.. Hansen:,,
ikke ønskede at fortsætte_ med hver-ve t , takked ,e for
manden ham i hjertelige vendi_nger for- det store, usel
viske arbejde, han i årenes løb havct'e udført for klub
ben. Samtidig overraktes der Hj. Hansen en erindring
som tegn pl v.• .s.~ taknemlighed for ud.ført "dåd'1·• Vej
rup vil fremtidig varetage hvervet.

· Fo,rmanden hyldede den nybagte klubmester,
A" Bjerg,. idet ban samtid.fg udtalt,e si.n glæde over at
se en af de unge på klubmes.tertronen.

Vint1ertu.rneringen fo,r 1951/52 vil for 1.rækkes
vedkommende blive afviklet i en a-gru.p,pe I>å 15 mand
og i en b-gruppe på 12 -mand , en inddeling svare·nde til



B.
c.
D.

-"-·

1. og 2.holdets størrelse i KSUs holdturnering. 2. og
3.rækkes turnering vil blive gennem.ført på eædvanl'ig
mAde # foregående år.

Som led i V.S.s jubilæumsarrangement vil der i lr
blive søgt gennemført en venskabsmatch med Brønshøj
ska.kltlub med så stort et deltagerantal som muligt .•

naviderc omtalte, formanden vores teoriaftener,
som vil blive genoptaget, når vintersæsonen står for
døren, men det er efelvfølgelig en forudsætni-ng, -at den
fornødne int,eresse ,er ·til stede. .

Endelig blev det nævnt, at. KSU ved. det nylig af
holdte delegeretmød·e valgte en om-;tr,e·nt ny bes'tyrelse
med formand•en :for -Bagsv,ærd s:Icakklub eom formana" S~
tid ig blev det til KSUs b~styreise henstillet, at KSU
b'Ladet blev inddraget" I denne forbindel.se stillede
formanden i u~sigt, at FRIBONDEN sl vidt gørligt ville
søge at afhjælpe eavnet af' blad 1?t.

.Forinden man gik over til præmieudde·linge.n, ud
talte Jørg.Jens:en en tak til materialforvalteren" Jack
Grum, for vel udført arbejde i årets løb.
1, række, A. 1. A. BJERG., -klubmester

2:. ( endnu ;ikke: afgjo1rt') ,
1. H.C.IVERSEN
1. CHR. FABER
1 • E. ENGSTRØM
1. S.V,HANSEN
2. HOUMANN
1. H. FRANK
2. P. M. LARSEN

1J)0%-g~~inst i holdturneringen·:
L. A. OLESEN.

Særlig -præmie 'til .første V .S:.-spiller,, der rykker op
i me•sterklasseni L.F.LAURITSEN. _
Forskellige spørgsmll, der blev stillet bestyrelsen
under E~TUELT, blev besvaret a.:f form.anden,
Den tradition,elle holdlyn blev vundet af· DAMXlERs hold .•

,,
I



SKAL:PEJAG-_T~N _(]_ÅR INDJ
I lighed med de :foregående år vf.l klubbens som

merturnering blive spill,et som. lyn-skalpejagt, som
efterhånden har vundet hævd her i klubben. Hvert
partis varighed bli.ver 22 man , i alt 11 min., be tæus
ningstid til hver for spillere f'ra samme række 1 hhv ~
gruppe. Mellem spillere fra forske'llige rækkar, hhv ,
grupper bliver betænkningstiden: ·

1.rk" gr.A.-spiller .med 1.rk. gr. B.spiller: 10 -12 m
1_ u n II u H 2. 11 " n :. 9 -13 m
1. u '' B- " n 2. n n : 10 -12 m
2 • It Ir tf ; • H tf : 10 -1! 2 m
1- n H A- u ·H 3 " " • 8 14- m. - . . - ·.
1 • H U B- n lf ;. H '. , • H : 9 -1; m

Turneri.ngen spilles i sommermåne~e:rne hver
spilleaften, som ikke er besla.gla~t a.f pokalturne~
ring. eller andre arrange:menter. _ Det s·tår enhver
frit at deltage så mange eller så .få gange, _som man
har lyst, når blot man anmelder sin deltagelse den
samme .aften sene,st kl. 19~45 til turneringslederen.
Der kan spilles i grupper indtil· 10 og på mindst 4 ·.
mand , s·åledes at a'lLe spiller mod all.e efter alm. ·
·turnerings system.

Ligesom tidligere spilles der oin skalpe. Skal- ·
pen.e har forskellig farve efter ,hvilken række, man
spiller i. Spillere i 1.række har hvide~, 2.række
gule, og 3. række røde. Skalp,e·ne har værd i efte-r far•
verne, således at 1 hvid= 2 gu.le eller 4 røde, og
1 gul== 2 røde.

Ved partiets af'slutnin,g .a:f'l,eve·rer taberen sin
·skalp til modparten, ved remis byttes, ved tideover
skridelse for begge ·spillere afleverer begge ,spil
lere skalp til turneringslederen,, vel at mærke
skalp gæld end ,e f,or spillerens egen række.

Når en sp:illers beholdning af' s.kalp,e e_r nafle
veret·" til and:re spillere, udleveres nye a.f' turne~·.
ringsl,ederen (gratis).

Vinder af turneringen er den spiller, som på
en senere fas,tsa·t onsdag i august måned haæ vundne
skalpe af .højeste værd.i .forud,en sf.ne egne.

Indskud: kr41. 2.- een gang for alle pr., .sæaon
betales. v,ed anmeldelsen cg går til _p~æmier. Skal:pe



jag~e:n. begynder kl. 20. oo præcis før~_te __gang onsdag den
6" Juni d s å , ----~--.

Da vi nu har fået en ny 'klubmester, .må d,et være på
sin plads at bringe et parti fra 1. række, gr,uppe A,
hvor han har fejret triumfern,e"
Hvid: A. BJERG - Sort: WINDE-WIEMER

1. e4 - e5• 2. Sf3 - Sc6 3. Lc4 - De7? Sort's træk
er ikke g-odtj men det ska'L vel. i nogen grad ses und ez-
d en synsvinkel, at sort vil ~art f:ua de gængse st•ier"
Korrekt havde 3. • .• Le7" Lc5 elle·r Sf6 været11 •
4,. o-o - Sf6 5. SgS - Sd8 6. d4? - exd 7. ,e5 .....
Hvid er ·stadig pågåend e , men ,sorts 3.træk t.illader
dett,e. ~ 7..... - Sg8 8. b3, - h6 9. Sf3 -· ,c5
10. c3 - dxc 11" Sxo3· •- Se6 12. Sb5 - • • • Truer
S,c?+,, samtidig med at det forberede:r evt. springer
stilling pl d6. 12 •••• - Dd8 Ved en betragtning
af stillingen vil aet ses, at sort efter 12 træk blot
har een ---~iger og skriver e~~- - _ Q.;t'.;f_ioe;r u.d_y;i.klet 11
med ens hvid har 3 samt sin ~.Q•l!g~ J.n~~agt ..i .. ;s.ikkerhed
genneID: rokade; det skal give'bagslag. 13. Lb2 - Db6
14" a4 . - Le7 15. Sd 6-f.. - Kf8 S0 1rt burde vist her
have forsøgt afbytning. 116. a.5 - Do7 • 17. T1fe1 -
Ld8 . 18. Dd3 - Se7 19. Lxe6 - dxe6 20. Ted1 ....
8d5 21. Dc4 - Dc6 22. La3 - Le7 ·23o Lxc5 - Ld7
24. Sd4 - Dc7 . 25. b4 ~ a6 26 .., ·Tac1 - g6 27. De2
- Lc6 · 28. Df3 - Sf6 hem. t. 29. -Sxc6 - opgivet, da
der tabes mindst 1 officer, fex: I.29 ••• Dxc6, 30.exf
a) Lxf, 31.Dxf, b) Ld8~ 31.Sxb7+ med D-tab, c)Dxf3, 31.
fxe7+ ue? P 32. gxf3 ·eller II. 29. • • • bxc6 p 30. exf6
a) Lx~, 31. Sb5+ med D-tab, b) D.flyttes, 31. fxe7+.

Partiet viser den nye klubmesters: stærke og aktive
angz-ebaepdI ,.. , .

Formand: JØRGEN ,JENSEN 7 Gl. J,ernbanevej 19 VA 7061
Kasserer: WINDE-WIEMER, Langgade 50, VA 744 x •.
Redaktør og turneri.ngsleder: H-. VEJRUP7_, :Mø11etoften 24
Lyngby 3115.
Duplik: Capax-Valby.



RIBOINDEN
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

August 1951'

Un,dskyld, vi. kommer så sent!

nr. 7 .•

Et sammentræf af sommerferier og sygdom har
bevirket 9 at redaktionen af' dette nummer er ble
vet stærkt f,orsinket. Vi skylder vore medlemmer
en uforbeholden undskyldning f'or a enne forsin
kel se og håber kun, at det vil formilde Dem lidt.9
a.t fors.inkelsen komrae r på et tid spwikt 9 hvor der
i virkeligheaen ikke er sket sl meget nyt i klub-
ben. FRIBONDEN

S O M E R T U R N E R I N G E N

Skalpejagten har væ.ret i fuld sving i hele
:ferietiden og kan vist siges at være af stor in
teresse for alle~ der deltager i den. Men det
må vist tilføjes9 at der er en hel del9 som ikke·
er med. Dette kan naturligvis skyld e,s, at de pA
gældend e ikke har haft tid til at deltage i år9

men det kan jo også være~ at nogle :!:'inder denne
epecLeLl.e form for en turnering uheldig,. at de
ikke bryder sig om ''lyn"~ eller at de finder
7-8 lynpartier o~sdag_ef--:-er onsdag f~r enerve
rende. :Osrfor vil aet nok være på sin plads
til næste forår at overveje en anden form for
soIIl..!llerturnering -- i hvert fald som supplement ti
en nuværend e 9 s~ledes at eå mange som muligt kan ,

få lejlighed til at spille med i sommerturneringen~
og at d enne ik!::e forbehold es en bestemt kr,ed s af
medlemmerne. -



Hvem fører i skalpejagten?
Efter de første to måneders hidsigenjagter9 tyder

nu alt på, at V O S S er sikker vinder. Efter sidste
spilleaften (onsdag den 8/8) er hans pointforspring så
stort, at der skal ske noget meget sensationelt, hvis
vor gamle klubm.eat:er ikke skal løbe af D1;ed 1 ste præ:
mien" Bevares ••• muligheden foreligger. Der kan
ske vold somme ud sving i points bare på en snke'Lt aften 9

men Voss fører s,om sagt stort. Desværre har vi ikke
den eksakte pointstilling i øjeblikket1 men den er vel
næppe heller af større int~resse. En god chance for
placering har også Harry Andreasen 7

som efter læng,ere ttds fravær er kommen tilbage og ,er
still s:oing strong.

Chr. Faber rekordscorer på en enkelt afte·n.
Som eksempel på de stpre ud sving 9. der kan ske ·

pointtabellen, kan nævnes, at Faber en aften satte
scoringsrekord med 25 points ved at vinde samtlige
partier. Kan han fortsrette succes,' en? Der er to
spilleaften1er i sommerturneringen endnu; o n s__ a ~ _g
d e n ,2 2 • a u L1:l, s t er skalpejagten slut. -

E • V o s s blev nr. 2 1 vinterturnerinRen
============·=;==:::::===-==::;=.:;::;:,;;:;=;:,=.:;:;:==;;;:;=:=-=:;;====

Det endelige resultat af vinterturneringen blev,
a~ V os s sikrede sig 2den præmien - 1/2 point ef
ter Bjerg, nærmest fulgt a.f Winde-Wiemer og Bjardam.

30 MANDS ~!IATCH MOD J3RØNSH0J--~---------·--·-------~- --- __ ...,.

]JEN 12. SEJ?TEMEER~---!!!11!!1' ....__

Som omtalt und er formand ens beretning på genera·..1.
f orsamlingen har vi indbudt Brønshøj Skakklub til en
venskabsmatch først på sæsonen, og hvi,s arrangementet
fald er heldigt ud , er det tanken,~, at denne matieh skal
være en årlig tilbagevendende begi.venhed. Der s1culle



være gode muligheder f'o r-, a~ en sådan match vil
blive til skaklig glæde f9r begge klubber. På for
hånd må man have lov til at tro, at der er nogen-•
lunde jævnbyrdighed i spillestyrke over en brede
re front. I KSU-turneringen har vi tidligere haft
mange kampe indbyrdes, men i de sidste par lr er
det gået sådan, at :Brønshøj og vi skiftevis har væ
ret oppe i mesterklassen og nede i 1ste række og
på den måde ikke har mødt hverandre .•, Dette bl.i.ver
der altså rådet bod på nu. Fra vo.r side havde vi
ønsket matchen noget. tidl:j-gere, _men på grund a~
andre arrangementer kan BrønshøJ først komme til
os den 12. ae p tember , Vi glæd er os t'il at s•e vor
naboklub den dag og håber, at begge klubber kan
stille med et godt hold.

Der spilles om et skakur med sølvplade til in
skription, som vind,es til ejendom den samme af'ten,
idet eventuelle hængepartier går til bedømmelse"

Ved omtale i de lokale blade håber vi at ska
be interesse for matchen både i Brønshøj og lTan-•
Løae , Publikum. vil få adgang til at overvære
matchen. -

I SEPTEMBER 20 MINUTTERS T}!;OR:....-------- .. ------------------,-5,--- ....~--iiiiial
FRA 19 20 - 19. 40 VED VOSS------L-------1------------L
FABER OG HARTVIG NI:ELSE.1'-T

Onsdag den 5" september vil vi igen begynde
mea den kor-te teoriundervisning f'ør spilletidens
begyndelse~ men af hensyn til den ikke altfor ove~

vældende tilslutning i fjor mA det tilføjes, at
det er forsøgs vi~, vi tager tanken op

igen~ og at denne te.oriundervisning kun :f'ortsætt
udover september mån ad , hvis der er rimelii; til·-·
slutning fra medlemmernes.side" Da erfaringen har



vist?, at det for mange medlemmer kniber med at møde
tidligere på spilleaftenen, har vi udskud t teoriun-
å ervisningens begyndelse så meget som muligt9 så.le,aes
at den begynder 10 minutter i halv otte.

-e teoretiske foredrag vil ligesom i fjor blive

holdt af V os s og Fa b e ~. Desuden har
H a r ,t v i g N i_ e 1 s ·e n , som siden 1. august
er blevet medlem af klubben, lovet at være med, så
ledes at disse tre skiftes til at lede teoriunderv.is-

ningen.
Da Hartvig Nielsen som. bekendt - foruden at være

en af vore stærkeste spillere - ogsl er en meget dyg
tig teoretiker9 har vi lov til at tro, at teoriunder
visningen i år vil blive til gavn og glæde: for m,ed-

lemmerne"
De 20 minutters t,eori vil som nævnt blive holdt

hver spilleaft·en - undtagen når vi har besøg af rrem
mede klubber eller har andre arrangementer"

STÆRICBSTE SPILLERE

De 20 minutters teoriforedrag vil ligesom i fjor
blive lagt an på en bred front, således at alle med-
~ ,emmerne kan have glæde af at følge dem. Men vi vil
også. pr-øve at gøre noget for de stærke spillere,.. Fr"'
september bliver der oprettet en studiekreds for
spillerne i 1 ste række. Den vil bliv•e led·et af Hart
V'i;g Nielsen med mødeaftsn hver anden mandag hos '
H.C. Iversen, som velvilligt har stillet et lokale
til rådighed. Uærmere enkeltheder om denne studie
kr-eds vil senere blive meddelt •.
KLAR TIL VINTERTURNERINGEN! Den nye vinterturnering
vil begynde den første spilleaften i september.



FRI.BONDEN

8. årg. September 195,1

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

HØST-C.IRKEL-TURNERING
for de øvrige spillere!

Den første spi'lleaften i september, alts~ nu på
onsdag, 'b'egynder VINTERTURNERIN1GEN f.or de· spille•re,
som efter turneringen 50/51 har kvalificeret sig ti.l
at deltage i 1 ste række A. Andet s.ted i bladet fin-
de s navnene på disse spillere"

Af praktiske ,grunde vil vi vente med at starte
de øvrige rækker til den Z6. i denne måned. Tidli
gere ~r har det v·æret sådan9 at nogle S•pi.llere an
meldte sig for aerrt , og nye kom til, efter at tul"'·
neringen va.r begyndt, og på den måde skabte forvir
ring i rækkerne. Desuden er det altia sttdan, at
deltagerne i de lavere rækker bliver hurtigere fær
dige, fordi de ikke får. så mange hængeparti1er.
Derfor mener Vip at det vil være mere praktisk og
til fordel f'ior alle parter med den .her anførte oro -
n.Ing, For at de mange spillere, 'Udenfor 1 .- rk. · .A --·
imidlertid ikke skal gå ørkesløse ( og forfalde, til
~•lyn!'! t~. vil d~r fpr å,em blive arrangeret en rask
li.lle' høst-turnering med pæne præmier og et meget
lavt ind skud. Denne cirke.lturnering vil - hvis der
"a kommer tilstrækkelig tilslutning - starte Onsdag
.:len 5. sept. kl. 20.00 præcis. Hvis De vil med, må
?e anmeld.e Dem til forma?fd,7n p~ onsda~ senest kl.
19 .• 45 9 men helst før! Telefon: VAlby 061. ·

i I



HØST .... CIRKEL-TURNERINGEN______iiiiii, ..,.. -~-·....

spilles i tre cirkler, I for spillere i 1ste række,E,
II for spillere i 2. række, III for spillere i 3"rk ..,

Turnerin,gen strækker sd.g over to s,pillea.ft.ene·r:
onsdag den 5/9 og 19/9. Der spilles tfe partier pr.
aften. :Betænkningstid: 1/2 time til hver i hv,ert
parti. Det bliver altså ikke lyn, men en begrænae't
betænkningstid, som giver mulighed for et godt lille
parti.

Indskud: 50 øre pr•. deltager. 2 præmier i hver
cirkel.

Turneri.ngen spilles 1 øvrigt efter de sædvan
lig,e regler for en cirkelturnering., som før har været
prøvet i klubben. Da det er nødyen~tgt, at der er et
lig,e antal spillere 1 hver cirkel, forbeholder tu.rne
ringsled elsen sig ret til en mindre ·omgruppering,
hvis dette viser sig nødvendigt.

Meld Dem til c·irkelturnering,en så snart som mu
ligt, hvis_ De ,er ·sikker på at kunne komme begge af·te
ner, men ellers ikke!

Betænknin_gstid; 4.0 træk i ·ae· første to timer; der
efter 20 træk i timen.

·,
Turneringslederen skal sæ.t1te urene i gang· kl" 1,9.45.
Afbud. skal være turn·eringsleder,en i hænde senest

kl. 1,9.30"
4

•

Udebliver en spill,er, betr,agtes partiet som tabt e,f
ter ·1 times forløb.

Turneringen spilles med faste runder og alle mod alle
i:nd ,enfor hver række.

RESULTATET AF SKALPBJ.A.GTEN' Sommerturneringen er nu
·--------·------------------ prog· -rmmmæ· ,ee!1· g· t afv1· lrle- t•---------- ----- -- ·- ·- ·----- ·- ·-- , ~ · ~ !i;;sl - . -. 1 _ ~ , I •. --.-.

Resultate,t af de hidsige j,agter: blev·,~- at VOS.S sejrede
stort. No. 2 blev sid.ste års vinder: WINDE-WIEMER.



Nogle få. points efter fulgte HARRY .ANDREASEN, som
også i fj'ar lå på 3die pladsen og var lige ved at
snuppe en præmie. I øvrigt bør note-res, at RART-
VIG NIELSEN; som kun nogle få gange har været med
til denne meget specielle turneringsform, nå ed e
at sætte ny rekord for en enkelt aften med 100%
vundne kampe. og 27 potnts!

--·-----,..,.,,_------------·

STUD I EICRED S,"EN

FORM

S om om-talt i sid st.e
nummeT-af FRIBONDE.N
vil crer i efteråret
b1ive·-påbegyndt en
studiekreds under
ledelse af mest~r

spillereh HARTVIG NIELSEN.. Studiekredse,n vi1 få
mødeaften hver anden mandag i et LokaLe , som
H.C. IVERSEN gratis har s-tillet til disposition
Adress,e :: Jyllingeve;j 125:. Da pladsen er begræn
set, og da det er tanken. at lægge· studiekred.sens
arbejrde på et relativt højt stade, vil adgangen.
til at være med i studiekre:d,se·n bliv,e forbeholdt
spillerne i tste række A og B. Hvis det viser sig,
at nogle af disse priviligereae_ deltagere ikke kan
eller ikke ønsker at være med, bliver der åbnet
adgang til studiekredsen for spillere, som i øje.
blikket er p.la.ceret længere nede på sty~k.elisten.
Hensigten er absolut ikke at 'begrænse tilgangen~
men tværtimod at få så mange som mul'igt: med inden-
for d@ givne rammer. ·----- =

-
Desuden håber vi, at det vtl 'v-ise sig muligt

at nyttiggøre studiekredsens arbejde for h e 1 e
klubben~ efterhånd.en som det skrider :fremad. Herom
senere ,

D,,er stilles i øvrigt visse krav til medlem
merne af stllldiekr,edsen! D-et er ikke menangen , at
de blot aka'l komme og høre et foredrag. Hver i.sær
må være forberedt pA. at udføre et manuelt arbejde11
og det bliver heller ikke gratis at være med. Det
vil kost,e 5 .- kron,er i den f'ør,ste sæson, og penge,
ne vd.L blive brugt til indkøb af d.e nødvendig 1e
skakbøger og t:id sskrifter ~



Studiekredsens :første mødeaften bliver antagel'ig
sidst i denne måned eller i begyndelsen af ,oktober.
Herom vil der blive givet nærmere medd el,else, men in-·
teressered e bedee snarest tegne sig hos H. C. IVERSEN.

L A ... FOR SEPTEMBER.

Onsdag a•en 12.:
Ons~ag den 19.

Onsdag den 5 • : 1 st,e runde i VINTERTURNERINGE~s 1 ste ræk
ke A starter kl .. ·19 .45.
Anmeldelse til CIRKEL-TURNERINGEN f'or
1.B,, 2" og;. rk. slutter kl. 19.45.
Cirkelturneringen atarter kl.. 20. 00 .
NABOMATCH MED BRØNSHØJ.
kl. · 19. 20: 2.0 minutters t 1eori ·.. - ..
" 19 .45: 1 ste række A spiller 2den
runde i VIN'TERTURNERINGEN. Øvrige ræk
ke_r spiller CIRKE:L'TURNERING.

kl. 19.• 20: Teori. .
" 19 .45: 1A spiller 3. runde i VINTER-·
TURNERINGEN11 og øvrig~ rækker~spiller
1ste runde.__ .., ___

SPILLERNE I 1STE RÆKKE, GRUl?PE A

No" 11: CHR" FABER t1
11 2: H. DAMKIER ✓
11 ·3:- SCHØLLER JACOBSEN

• 11 4 : WINDE-WIEMER
-' 5: V !I OLSEN
u 6; A. BJERG
u 7 ·: H • C • IVERSEN
n "8: HARRY ANiiEIBASEN

Rækkefølgen er fremkommet efter lodtrækning.
9: H. VEJRUP

10: HARTVIG NIELSEN
11 : JØRGEN JENSEN
1 '2.: E. V0SS
13: K. IVERSEN
14:. A" JØRGENSEN
15: L. P. L.AlTRITZEN
16: RICH" HANSIDT

Da ikke alle ovennævn+e spille-re har- anmeldt siu
til VINTER·TURNERIN'GEN ,. bedes de, der i k k e ønsker
at deltage, snarest muligt meddele dette til turn,e
ringsl·ederen. Få grund af turneringsl_e9-eren H. VEJRUPs
sygdom (men han er heldigvis i god bearing!), overtages
dette hverv midlertip_igt af f,ormanden"n
Fm: JØrfGEN-JENSEN, Gl.Jernbanevej 1. VA 7061; kasserer:
WINDE-WIEMER!i V .Lan·ggade 50, VA. 744'X ::r:;- - ,■o:,



Oktober 1951

BRØNSHØJ VANDT NABO-MATCHEN
------------------------------------------·---------------

30-mands matchen mod :8rønshøj: d.sn 12" s·ept.
blev et spændende opgør med mange gode partier:
Begge hold var fuldtallige, da urene blev sat i
gang kl" 19 "45, men hverken voz-e gæster eller vi
stillede med det absolut stærkeste hold~ Brønshøj
.manglede i hvert fa.:.ld en.·enkelt topspiller, medens
vi stillede.uden HARTVIG NIELSEN, BJERG og BJARDAM.

Efterhånden s·om r-e su.Ltaterne in1løb, blev d•et
klart, at VS ville få stort besvær med at hale sej
ren i land og beholde· præmien: Skakuret.11 som var an
bragt"ved bord nr .. -1. .Da .ca , halvdelen af parti•
erne var færdigspillet, li Brønshøj i spidsen m,e
2-3 points.9 men da tidkontrollen nærmede sigp be
gyndte vi at hale ind på gæsterne"
J e-nl>_!n_e_..yold__s~en };>~dømte de uaf'slu.tted e partier o

Fem partier af de 30 ~lev bedømt. På det .tids
punkt _var stillingen: 13-1.2 points til de fremm,eae~
og da ENEV01DSE1~ (meget salomonisk) dømte de reste
rende partier afg j o,rte med 2 vundne, 2 tabte og 1
remis for Brønahøj1 blev slutstillingen den9 at
vore gæster vandt matchen med 15 1/2 points imod
14 1/2.

Mere lige kunne det ikke værej når der skulle
være en vinåer. Resultat·et viste en j,ævnbyrdighed
i s,pillestyrke, som begge klubb.er kan være -glaa e fol:;
o~ som lover godt for et fremtidigt samarbe1de •. Vi

. ønsker :Brønshøj Skakklub .til lykke med se,jrJm_ .. og
håber på revanche! · · .. -··- . .

Individuelle r,e_sultater fra_ nabc-ma'tchen
BRØNSHØJ . VANLØSE

1. • J. Hågen Hansen · E. D. Vo,ss 1-0
2. Palmqvist H. Winde-Wiemer 1-0



eb

eb0-1
1/2-1/2

0-1
1-0
1-0
1-0 eb

1/2-1/2 eb
0-1·
1-0
0-1
1-0
0-1
0-1

1/2·-1/2
0-1
0-1
0-1
0-1
1--0
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0

1/2-1/·2
1/2-1/2

1-0
0-1

VANLØSE
~.i.• Andreassen
E. :Ba.ng
H. Damkier
L. P" Lauritsen
H. C. Iversen
V. c{;)lsen
Schøller Jacobsen
A .. · Jørgensen
K. Iversen
Ghr. Fabe.r
Rich. Hansen
S. W. Olesen
Jack Grum
E. Engstrøm
Th. Knuasen
Ej. Han.s en
F~ Seidler
H. Stjernquist
L. A. Olesen
B. Chemnitz
.S •.. v .• Hansen
s. Houma.nn
A. Walsted
A. M" "Petersen
Eigil Petersen
Th. Jensen
A. Slente
H. Franck.

~
• J

0 NS DAG - E OG EN.

ERØNSHØJ
3. Jens Hågen Hansen
4. V. Andersen
5. c· .• Øs,terb,erg
6 • C • Thoms•en
7. P. Sørensen
8. Svend V. Olsen -
9. c. Mikkelsen

1:0.. Chr. Schorlemmer ·
11. P. Elmgaard
12. G. Pou'l.aen
13 •. K. R. Madsen
14. A. Roi
15. Å. Zimmermann
16. 8v. Ziegler
17. C. J:.ohans en
1,8. Axel Andersen
19. V. Palmquist
20. J. Jeppesen
21. Fr. Sejrsen
22. JI?. 01,es en
23. M. Carlsen
24. H. Johansen
25. Aa. Sørensen
26. V. Schorlemm,er
27. E. Sommer
28 •. V. Johansen
29. A. S. Jørgensen
30. V" .Madsen

(eb =efterbedøm.mel.se)

5/9: 1. runde i vinterturneringen spilledes9 dog kun
i 1.række, A. H.C.IVERSEN havde den ære at møde
HARTVIG NIELSElf i d,et første parti og gik ned.
rn1ER vandt over L .P "1-AURITSEN, SCHØL;LER JACOB
SEN over A... JØRGENSEN og WINDE-WIEMER over X. IVER
SEN~ medens Chr" Faber og Rioh.
H a. n s e .n spill·ede remis.. Pa:rtiet V .OLSEN/
E.VOSS hænger. Partierne BJERG/JØRG.JENSEN og
HARRY ANDREASSEN/H.VEJRUP blev ikke påbegyndt.



Ci-rkeltu:vneringen for de øvrige spillere star
tede med 2 cirkler på 10 spill,ere hvez-,

12/9~: Matche,n mod Brønshøj ..- Se andetst,eas i FRI-
EONTIEN. . .

19/9* -2. runde i 1 .række A. HARTVIG NIELSEN tabte
til H" ANDREASSEN! so.m yandt en kvalitet og
gennem energisk spil til sidst satte mest-er
~pil1eren mat. ( Partisluiiningen v-il. fr,emko~e
1. et senere nr. af FRIBONDEN). RICH. HANSEN
tabte til VEJRUP9 der nu har· ov·erstået sin
sygdom .. _ Remis blev part1erne K • I v. e r -
s e n / V • 0 l s e n - o;g F -a:- b - e r /
J ø r g e n s e n . Aftene,n var iøvrigt præ
get af' d ,e mange afbud •- ,,
Cirkelturneringen blev færdigsp·illet" Ogaå
her var der desværre nogle deltagere~ der·
udeblev! Vinder af den ene cirkel 'blev E.
MØLLER med 4 1/2 pcarrts, medens 3 spillere -
P.J.JØRGENSEN~ P.KNUDSEN og HERM.JENSEN -
nåede ligestilling på 2.pladsen mea hver 4
points.. I den anden cirkel opnåede E,BA.'NG
og J .• GRUM hver :5 points og deler så Led es 1. o
2.præmien her.

26/9: Vinterturneringen startede for de øvrige ræk
ker9 desværre havde enkelte spillere ikke
meldt afbud9 således at deres partiier blev
no.tere:t som tabt.
3. runde , 1. rk.A: A.BJERG tabte til K. IVERSEN
H.C.IVERSEN •til E. VOSS, H.AND.REASSEN til ~ØRG~
JENSEN efter 13 træks forlø.b (det sådant no
get man drømmer om at kunne spille) og endeli.c:,
tabte li.VEJRUP til HARTVIG NIELSEN, meden,
V. 0 1 sen og A. Jørgensen
spillede remis. Pal?'tiet H.DAmcIER/RICH,.HAN ....
SEN hænger. .
1 .runde, 1.rk.B: ENGSTRØM vandt over SV .HAI'f
SEN ~ S.HOUM.ANN tabte til BA.NG, og L.MONCK
tab-te til TB.KNUDSEN, der herved - allerede
i det første, alvorl:ilge parti i Vanløse Skak-

.klub - satte sig i respekt. F.SEIDLER og
S.W.OLESEN blev noteret som tabere, mod hen
ho l.devLe HJ .HANSE~I og H. STJE'RNQUI~S~~-



1.ru.nde9 2.rk.: P.M.LARSEN tabt,e til C.J .OLESEN, medens
E;. V .HANSEN. vandt over EIGIL J>ETERSElf og S l e n t e
og F r a n c k spillede remis.. ALF .ANDERSEN blev no-
t,eret som taber mod TH. THOMSEN.
1. rundep 3.rk. Her akete der det ganske overraskende,
at alle partier - med undtagelse a_f et - , b::i,..,ev vundet af
sort. P.KNUDSEN tabte til ·HERMAN.'JENSEN" H~PETTERSSON
til J .BJERREGAARD, A.SEIDL,ER tiL--0-..JESPERSEN ~ :P.J .,·JØR
GENSEN til J. W}lLS1TED og H.EIEHL tTI EGON JØRGEl~SEN ') .me
dens Egon Mø 1 ler spillede remis mod A.M.
P e t e r s ~ n •

M·l NEDE s PROGRAM

Teori kl. 19.20 - 19,40 !
___ _, """"' ------- J!llllll!!I ..... 'W'!'-~--

3. okt.,: 1 .rk. A: 4 .runde; øvri.ge ~kke:r 2. runde i
vi:rrt erturneringen.

10" okt.,: 1. rk. A: 5. runde# øvrige rækker 3. runde i
vinterturneringen.

17" okt .. : Hænge- og manglende partier s11_:,iilles for alle
rækkers vedkommende"
Broget halv time kl. 19~30

24.okt.: 1.rk.A: 6~runde; øvrige rækker 4.rund.e i
vinterturneringenr

31.okt.: Hænge- og manglende partier spilles for
alle rækkers vedkommende"

T_1,!_!__!'.!_~_!,: ...!_g__s~~l-n_g_._~-~-1:!-~ · .
~!9.~~-E!~~±.~-!~!:~t~~!JD~ng_e ....2!!~~!·s~· .•- ..

Udgive,t af VANLØSE SKAK.KLUB~~;
Formand: JØRGEN JENSEN II Gl "Jernbanevej 1 •· VA 7061
Kasse,rer: WINDE:WIEMER, V .Lan-gia,o.,e·::5:0.:-9 VA 744x
Turneringsleder: HJALMAR HANSEN• Ål,ekiste,vej 223,

DAmsø 4728 X
uedaktør: H. VEJRUP, Mø.ll_e:toften 24, LYngby ·311,5"
Duplik:~ CAPAX--VALEY .: ,_:__.



e,8 • c..rg.

F0DSELSDAGSiFESTEN---------·---- - --------------------
20 år! - Den 7. oktober rundeae
klubben dette halvskarpe h.jørne

Je·r kunne siges mange filos·ofiske bemærkninger
om dette relative åremål. - For et spædbarn er det
en høj alder.- for en yndig brud er det en passende
alde·r - men for en livskraftig skakklub er det ingen
alder - århundrederne ligger endnu ·ubrugte ude i
fremtiden! Og dog er der allerede skabt tradition
i vor klub -· hvis vi skulle undvære vor sædvanlige
fødselsdagsfest~ Ville vi alle 3ynes, at der mangle
de noget meget væsentligt.

Festkomiteen til bringe 1r i denne tid søvnløs,e
nætter for at ud.apeku.Lere nye påfund, sft de rigttg
kan glæde gæs tarne, - ingen veå, hvilke resultater
cle ko.mmer til. - Men et enkel t- punkt vil i alle til
fælde vær,e uforandr,et - TOMBOLAEN - Spændingen og
glæden ved at vinde og ikke vinde~ vil.heller ikke i
år 'blive forment medlemmerne - og den endnu ,større,
glæde at skænke gevinster~ vil i ~r være den samme
som altid før"

Festen vil find~ st~d lørdag den 1. december.
Næ.ste nr , af PRIBODTDEN vil udkomme en uges tid si før
festen finder sted. Læs den med opmærksomhedl Ti_
den tid har vi også tombolagevinsterne klar - ikke
sandt? M.Æ.

S.XMLSCH I VANLØSE SKAKKLUB Onsdag den 24. ok'bo bø
--------- ---------------- havde V S ~en glæde-------------------------- . . ' - ' .. (.~-·. . - -, •,·. --,

at have besøg af den
tyske, mesterspiller Samisc.h, som spillede simultan
mod 10 stærke spillere fra 1.række. Re-sultatet11 der
var meget fint for S., blev at Winde-Wiemer, H.Andreas
sen og V .Olsen fik remis, med-ens de øvrige spillere,
tabte. Andreassen fik den af klubben udsat·te bog (aI
Kurt Richter) som præmie for det b•edste parti mod



mesteren. - Da dagepr,essen de11ne gang havde skabt
publicity om begivenheden, var der særdeles mange
tilskltere - navnlig fra andre, klubber her i byen ,

Så er vi igen begyndt på klub
tu.rneri-n.gen ~ Desværre .forelå
programmet for denne turnering

ikke ved udsendelsen af-forrige nr. af FRIBONDEN, så-
led es at spill,erne kunne have været forberedt på .nor
mal vis. - len aet er dog alligevel lykkedes at fl
de forskellige samlet til a1sse dyster mod de frem
mede.

Vort 2. hold lagde for aller1ed,e den 9. oktober
pa uaebane mod Polyteknisk Ska~~lub - desværre blev
esultatet ikke videre opmuntrende fo,r v.s., meri

r.S. er vist også rækkens etmrkeste klub i år - vi
~ir se! 1: S.W.Olesen - Hedegaard Jensen 0-1;
2: L.Munck-Kayser 0-1; 3: Hj" Hansen - Vitting 0-1;
4.: Knudsen-Arrttoft 0-1;. 5: Bang-Hedegaard 1-0;
6: Stjernquist-Odgaard 0-1; 7= Grum-Pagh 1--0;
s~ Slente-Broholm 0-1; 9= Sv.Hansen ~ F.Jensen ,~ot
10; Houmann - .ill.Lars en 1-0; ,., 11,; K:. V. Hans en-]!Iaul 0-1 ;
12: Eigil Petersen - P.Poulsen 1/2 - 1/2t altsA
4 1 /2 points til V • S • · ~ ." · ,

_,erefter rykkede vort 1 .hol,a i marken på hjem
mebane mod Frederiksberg Skstkklub; denne -aften var
-ru Fortuna os gun,stigere stemt! i det mindste op
nåede vi her 10 1/2 - 4 1/2. 1: Bjerg - Nilsson
1/2 - 1/2;. 2: Voss-Knuttson 1-0;,· 3. v7inc1e-~7iemer -
Pitters 1-0, 4 ~ Andreasse·n-Gregers Jensen 0-1;
5,: Jørgen Jens,en ,_ Broho Lm 1/2 - 1/2; 6: Damki,er -
•1villacl,sen 1/2 - 1/2; ·7: Lauritsen - Olsen 1-0;
8: H.C,Iversen - Schwartz Knudsen 0-1; 9: Vejrup -
Kærrlrup-Larsen 1-0'; 10: V.Olsen-Herm.Jensen 1,-0; ..
11~ Schøller Jacobsen - Voigt 1-0; 12: Engstrøm
Thaaru.p Rasmusaeri 1-0; 13: K. Iversen -- Haas Bans en
1-0; i4~ Faber- E.Rasmussen 0-1; 15: Rich. Hansen -
Lenak j o Ld 1-0.

De,n 23. 0:ktober åbnede vort 3 .hola· turneringen
i 4a,. ræ.kken mod Brønshøj ·Skakklub (udebane);- her
klarede vi os nogenlunde hæd sr.l·igt ,I men bedre _held

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



næste gang" Vi opnåede kun 3, 1/2 mod 6 1'/2"
1: Th. Thomsen-0 .Ben~zen 1-0; 2 :. Franck-J-. Chri
stiansen 0-1; 3: Rich.Jacabsen-Jørgensen 0-1,
4. Seidler-Nielsen: 1-0; D: F.J_,.Jør-gensen-Jønsson
0-:1; 6: M~ller-Binding 1/2 - 1/2, 7: P • .Kriudsen - ·
Hansen 0-1; 8: A .• M.Petersen - Eldow 0-1; 9;Biehl-
1adsen 0-1; 10~ Egon Jørgensen - ·E.Svendsen 1-0; ·

Endelig den 29"okt .. måtte 1.holdet Lg eri i il
den_ endda mo_ d Hand:ls-~g Kont_ori_ stforenin,Æens _ skak
klub, men lykken t1lam1.lede 10:s ·påny·:' 8 1/ 2 - 4. 1/2
+ 2 hæng epar-t i e r-, som står til-minu-,at· remis for ,rs,;.
1 ! V~ss-Lemvigh Møller h, .2: _Winde-Wiemer-Bauer ·
0-·1~; ·'3: Andreassen.--Skift.er 1./2=.-=--- ·1/2i; 4 !! Jørgen
Jen.s,en-Pagh Knud sen 0-1; 5: H.C. Iversen-Loye 1-0 ;.
6~ ])amkier-Cortsen 1-0; 7: 'Lauritsen-Jensen 1-0;
s~ VBjrup- Jørg.Holm 0-1.; i•g: V.Olsen-Ove Holm 1..:0; ..
10" Sc~1øll-er .Jacobsen - Wibrand 1-0; 11 ,. Munck
Schou 0-1; 12 ~ Hj .Hana en .::.. Vi.be.:..Kierulff 1-0;
13: K.Iversen - M.Madsen 1-0; 14: F~ber-Faab~k 1-0;
15: Rich.Hansen - Stilling h., - J :

Stillingen er ved udgangen af oktober således:
Tu1EST.L-1RKLASSEN ~ I .K. 11, 1/2 - S ~ S. 8 - F. S. 7 1/2 +

2h - Su.s. 7 - K.S. 5 1/2 + 2h -
Br. S. 3 1/2 ·

1 • RÆrn : V • S: .. l9 + 2'~ ( 2 ) - H • K " 1 5 + 2h ( 2 ), · -
1860 7 + 2h - K.S. 6 + 2h - Bo.S.
4 1/2 - F.S. 4 1/2

2. RÆKKE: 11Firskau 8 - 'Fy. S" 7 1/2 - HVS 7 1/2
Su.8. 4 1/2 - ,v.s. 4 1/2 - Vb.S. 4 -
- - . - \ • I •

4a .. Riaaæ: Døv~t" S.. 8 - Br. S. 6 1/2· - VS 3 1/,2
Ly. S. 2 ( 1 ~60 udtrådt· af rækken,
B~gsværa S. har således ikke spillet)

PROGRAl\11 FOR MÅNED1N; T e , o r i 19. ,20 - 19 .40
.

?.nov.: 2.ho,ldet spiller på hjemmebane mod Valby S
1.rk. A 6.runde og 2.+ 3.rk:. 4.ru.nde (gen
tagelse, da runderne· suspenderedes 24"okt.)

14.nov.: 1.rk.A 7,.runde, 1.rk,~:B 4.runde (gentagelse)
2. + 3. rk" 5. runde~ ..



15. nov. : 3 .• hold et mød er Lyngby S. i Lyngby, .Menig
hedshuset, Sorg,enfrivej ·12, Lyngby.

21· .novv : 1 .holdet s.pille·r hjemme mod Bankarnes S.
Øvrige rk.,., spiller hænge- & mgl. partier.

I • •

28 ...nov. : 1 • r'k , A 8 .• runde - 1 "rk" B 5 • runde· og 2. +
3 " rk 6. runde •

STILLINGEN UNDER DE HJE,MLIGE HIMlllELSTRØG

1.rk.A: Wind·e-Wiem:er fører med 3 P" af 3 kampe, ef
terfulgt af Hart,vig Nielsen og Andreassen m~,;1 hver
3 p af 4 kampe. - 1.rk.:B: Her ligger Bang, i spfd een
med 3 af 3 tæt fulgt af 'Grum m,~a 2 1/2 at ; og Th.
Knud sen og F. Seidler· med hve·r 4. p .~a~ 3., _mulig~ r
2. rk: I denne rk har Fran.ck taget teten µ11,e~ 2 1 /2
af 3 eft·erfu1gt af L .A.Olesen med 2 ·1/2 af 4.
3.rk~ I denne rk føres en hård kamp f,or tilvær,e·lsen.
- ikke mindre end 4 spillere: A.Seidler9 C.Jespersen
Walst'ed og Biehl, ... har opnået 2 p a.f 3 muli_ge:.--------------------··-----·-------·-·---·---------------------------------·------··--·-------·--·-------·-----·--·----
Vi bringer denne gang_ d en lov_ede ;p-artislutn~ng fra
partiet mellem, HARTVIG NIEL~EN og H.ANDREA8BEN:
HVID Hartvig Nielsen; Kf2, Dd2~ Te·19 Sf3 og Sg3 samt

'bønderne a2, c3, e5, f4 og h-2.
SORT_ H, Andreassen; KhB.~ Dc·7, Tg8 og Tg4 samt Ld5;

bønder c5, c49 d41 f5 og_h6.
35 • .. • • d b7 11 36 Sg1 På andre træk tabes S" 36 .....,
Lh1~ 37 Te~1. Den truende mat på g2 må dækkes. På 37
Ke2 kan følge Txg3 38. hxg Txg3, 39 Kf1, Lg2+, 40
Ki'2, ~d3~ 41 .• Dc2, Lh3., 42. Sxh39 Txh3 m.ed snarlig
mat. Ell,er 37. Kf1 ~ Txf4+:i · 38. Kc2~ Tf2.+, 39.Kxf2
Dg2j. 37 ••.. ~ Tgb8, 38. Sge1 Dbg2+, 39~ Ke1 .
Txg3~ 40.hxg3 Tb1+9 41. Sc1 Dellr+, 42. Kf2" Eller
42. Kd1 Lf3+~ 43- Txf3 Dxf3+, 44. Kc2 (44. De2?,
i'xc1+!) De4+, 45·.·'Kd1 d3, 46. Dh2 Df'.3+, 47. Kd2
Tb2+ og vin'd er •• · ,4:2. • • • Tb2,. 43" Dd2xb2 D-e3 I "
Udgivet af Vanløse Skakklub-:■=Form: JØRGEN JDNS,.....E_N_,-G.....1-.
Jernbanevej 1 9 VA 7061. · Kass: WIND r:D-WIEDlER, Larigg , 50
VA 744x .. - Turn.leder og redaktør~ H.VEJRUP~ Mølle
toften 24, Lyngby, Lyngby 3115.



FRIBONDEN
8. årg.

S T I F T E L S E S F E S T E N

Lørdag den 1. decembcr 1951--~~-~----------------~-~-~.
afholder VANLØSE SKAKKLUB s Ln årlige s.tiftels,esfest"

.Festen ~ager sin begyndelse kl. 19 ."00 præcis,
hvore,fter aft enene begivsnhedez- 'v i.L _følg.e slag i slag.

Som det fremgår af det tilsendte sensat~onstil
bud u 20 år før11

1 bydes der på meget interessant u.n
d erholdning - noget for enhvør"

Da De - ærede læser - nødig skulle gå glip a
den f·orniøjels.e ,. bø'r De snar.eat sikre Dem billet
3.50 kr. pro person. I dette beløb er inkluderet
betalip.g f.or kaffe m/brød. . , .; . · . . .

Gaver til vores tombola b~des afleveret t~l CHR.
F.A.BER så snart som muligt og senest onsdag den 28.
november"

Goa fest.!

Et lille hiertesuk!--~~... _. . .-..,Fij,iijii.,·.-·-.U--------.
e spillende bedes - enten på den ene eller den

anden måde - lade turneringslederein viae, hvorledes
resultatet af spillede turneringspartier bliver d~
enkelte aftener; helst på den måde, at resultatet
noteres i det fremlagte rundeskema!

Ta.k!
Turneringslederen



MÅNEDENS PROGRAM:--- ---oiliiii,iljiiiilj-----~-~~~

Onsdag 12. :

Mandag 17 ...

'

Teo•ri 19"20 - 19.jO
2.holdet spill,er på hjemmebane mod FIRSICA
Øvrige rækker spill,er hænge- og_ manglende
partier fra vintertu.rner:ingen.
1.holdet spiller på hjemmebane mod 1860"
1.række B spiller 6.runde~ og 2. og ;.
række spiller 7 .. runde.
2.holdet spiller mod H.V~S., Forenings
huset ved Yiru.m st
1.række A spiller 9.runae, 1.række B
spiller .7. runde, og. 2. og 3· .række spil-
1 er 8 . rund e .
Hjemmeskak ( 2. juledag) !

Stillingen i d,e, for.sk. ræk.ker i v.s. er ikke
orrykket væsentligt sid en sidst: .

1.rk.A~ Damkier har lagt sig· i spidsen me~ 4 points
·af 4 mulige, efterfulgt af' Hartvig Nielsen
og H. Andreassen med hver 4 points af ·5 mu
lige"

1' •. rk.B:: Bang ligger fortsat i spidsen her, efterfulgt
af Grum men 3 · 1/2 points af 5 mulige og
F. S eid ler med 3 poLn ts af 5 mul.tge ,

2.rk.: Franck holder stadig førerstillingen her med
5 1/2 pioints af 6 mulige, medens L. A. Ole
sen har 3 1/2 points og Slente har 3 points
hver af 5 mulige.

3.rk.: A" Seidler har nu ~aget t~t.en. I+er med 5 points
af 6 mulige, med ens. C !! Jespersen og Egon Jør
gensen hver har 3 points af 5 mulige·.



Denne gang bringer FRIBONDEN e t parti fra v,en
aka bema tchen- mellem Br.S~ og v·.s., der som bekendt
blev vundet kne benf af Brønshøj.

H" .ANDREASSEN spill.er hvid g medens sort spill,es
af J • · HAAGEN HANSEN ; .

Her var 11.b4 stærkt,
thi tager sort bonden ef
ter 11 ...... h6, 1,2.,.101:i
exa~ 13.cxd Sxb4? f~r hvid
men 14~a59 La?~ 15.La3
c6~ 16.e5 overlegent spil.

11 .. • • • Tad8
12. Sac2 h6
13. Le; Lc8
14. Ld3 TfeB
115. De2 d 5
16. dxe5 Sxe5
17. Sxe5, Dx·e5

En solid for.t-sættelse.
Sort vil bevare kontrollen
over e5ø Skarpt og kombi
na.tionsrigt spil giv,er
4 •••• Sf6? 5.d4~ exd4,
6. cxd41 Lb4+ 7.Sc39 Sxe4
8. o-o~ Lxc3, 9. d5!
5. o-o Sf6
6" Tfe1 a.6
7. d4 Lb6
8. h3 o-o
9. a.4 a6

Der truede off'icersge
vinst ved 10. d5 og 11. a5.
10., Lg5
11. Sa3

Ikke 18. f4? på grund
af Dxf4.

Lxd4
Dg5
Lxh3 99 ·

·Kf8
Txf4
·Txe5

cxd4
e5

18.
19.
20.

Et risikabelt fore
tagende i betragtning
af den sorte springer
hængestill.ing"

21. f4 Dg3
22" Se3 Se4

På f.eks. 22. • • ,.
c6 følger 23.Sf1! med
officersgevinst, men
ikke 23. exf6 Txe3'
23" Sxa 5 Txd5
24. Dxe4 Txd4!
25 .• Te3 Dg4

At foretrække var
her 25. .. o ~

1rx1e4,
26 .. Txg3•, Txft~ ~ 27: Txh3
Txe5 med 3 bønder for
o:ffieeren.
26. Dh?+
27. Txh3
28. b3

Sort kan ikke.~pilie
17 .. , ••. dxe5 for 18.Sc6~
bxc6, 19.Lxa6 med far
lig fribonde. ·

18. - Ld4

Ld7

e5
Sc6
Lc5_
De-7

e4
Sf3
Lc4
c3

1 "
2.
3,.
4.



29.
30.

Dh8+
Db8

Et kritisk øjeblik. Lad
os se -lidt på- sorts .muli&r
heder I: 40 •.•• Txf5,
41. Tx.f+ ·Kh4, 42. Dxc3 9 o~
mat i 3 træk. II; 40 ••.•
Tf 1 +, 41 .Kh2, Txf5 9 42 "Df7+
Kh4 ~ ~r3 .Dxf5 og sort er

jælpeløs over for mat
1ruslerne •. IIIg 40., •••

Kh.4, 41 •. Kh2 med trusle·n g3-t.
og mat (41 •••• Txf5 42.g3+).
IV: ( te-ks,tvarianten) 40. • ..
Dd 1+, 11" 1 .Kh2 og sort har
intet forsvar.-

Partiet blev i denne
stilling bedømt til gevinst
for hvid"

..
N-ot,er ved H .A •

'Stærkere end 36•.Le2 .,
Kh4, 40"Dxc3.
3 9. • " •
40. LxI5 Dxd1+

Forkasteligt er 30.
Txh6 Tf3! 31.Lc4 Dd4+~
30. • • . Dd 7
t1. Te 1 Dd4+
..,.2. K!J2 T
33" Te1+ Kf6
34. Dea na6
35. Kh1 Tc3
36. Txh6+ gxh6

Eller 36 •••• g6r
37.Txg6+ fxg, 3s:Dxg6/.

37. DhS+ ~g5:
35. Dg?+ Kh5
39. Te5+ •..

Da det er sidste ~ang før jul, F"!lI~ONDEN udkom~
mer~ vil redakti0nen benytte lejligheden til at ønske
alle læserne en

r i g t i g
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MEDLEMSBLA.D 'FOR VA.NLØSE SKAKXLUB

8. å.rg. December 1951

Fra vo·r udsendte meda.rl),ejder bringer vi nea enfor en
beretning fra begivenhed en ,

AF S K A K V I K I N G E R N E S S A G A

Da skalt-vikingerne fra Vandløse havde fe,jd.et inu
byrdes i 20 år, bød Jørgen fra Valby-dem om en enkelt
kvæld at ind,stille kampen og .med koner- og kærester kvæ
ge sig ved en kaffekomsammen·.. Og de fulgte alle hans
kald.

Mens ae nu sad bænke·ne og havde det godt med hver=
andr-e , lød en a temme , Det var Vinae med kassen , som
bød ae·m stille op og trække. Me:n mange syntes, han
burde have skrevet tal på alle papirlapperne. Nogle gik
derfra med billeder eller Tøgeae ål.

Fra lillestuen hørtes pludselig stor ståhøj" Nogle
af viki.ngerne var trods løftet om lørda.gsfred kommen t
strid. 6 af dem bl,ev liggende, deriblandt Henning Skæg
fager og Hartvig den Di,gre. Kun Erik Matsætter og Harry
den Unge stod endnu cp , Men så lagde' Harry sig også.
En del mente, ,de,t var Eriks sidste sejr.

Med Skøn Lilians sang 'til ·strengespil vend tes vi
kingernes sind fra vrede til -mf.Ldhed , Og d ei faldne
r.e·jste sig.

Der blev talt meget om de mange års mærkværdigheder.
Chris.tian Duborg satte sig på højenloft og morede med
minder fra åe første dage~ Indimellem k,om en skjold
frue hen til ham og spurgte11 om det va.r her. Og det
sagde Christtan Ja til. Men han blev træt, og hovedet
lagde si.g til hvile på boz-det , skjult bag tomme· flasker~
En af de ha.lv,ga.mle v•ikinger stod bag tæp:pet., og med for-



drejet stemme spøgte han med de ,alvorligste ting.
Mange f,orsto,d ikke, at Henry fra V'inland. kunn.e :sid
de midt iblandt dem , mens hans stemme kom fra tæppet.
Me,n .all,e 1 o •

Nogle begynd te nu at drikke m.jød, og d e, som
var blevet trætte ,af at sidde, tr~dte dansen , først
roligt9 men så uroligt. Da spillemændene var gået
for at nå sidste agevogn, rørte Christine med benet
ved de sorte strenge. Klok·ken bl.ev mange, og vi
'"~ingerne gik een efter een •.

Men ingen var uglade.
Sankt J.

a~ 

Det talte de siden meget om den vinter!
Re,,.

... ,.._,fll!!l!!II

2. januar: Det traditionelle kaffebo-r.a med efter
følgende holdlyn.

9. januar: D,e suep,enderede runder fra onsdag ,~en
19. ,a ec ember, altså 1 • rk A: 9. rund e,
1 .rk B: 7.runde og .2. og 3. r._; 8 .. runne.

16. januar: 1.rk.A: ·10. runde , 1.rk.B: 8.runde, me-
dens 2. o.g 3. runde spiller 9. runde"

17. januar: 3.holdet spiller på udebane mod De døv-
( torsd ag) st-ummes Skakklub 9, Brohusgad e 17 9 N.
24 • j anuar: 1 • rk. A ·:. 11 • rund e 9 1 •rk. B: 9 runde 9 og 2 •

og 3" rk. spiller 10. rund e ,
30. januar:.

31. januar:
(torsdag)

2' .holcret spiller på hj: emmebane m,oa Suna.
by Skakklub (vi må tage os mægtig sammen)
And re rækker spi11 er hænge & mangl • part "
1"holdet spiller mod Kbhvns Skakforening,
1 • Mønt 1 • 1 • sal , K.



1 .rk. A.: Damkier 5 ( 5) ,, Hartwig Niels,en 5 ( 6), N .Andr,eas
s en 5 ( 6 ) , Wina e-Wi emer 4 ( 4 ) •

1 ,. rk. B: E. Bang 7 1/2 ( 9) 1 J • Grum 5 1 /2 (8) , E" Eng
strøm 5 ( 6), L. Munck 4 ( 7) , F. Seidl,er 4 ( 7) •

2. række: H. Frank 7 1~/2 (.8) ! L. A. Olesen 5 1/2 (B),
K. V. Hansen 3 1/2 (6) ,. A. Slente 3 1/2 (8)

3.:række~ A. M. Pe tar-aen 6 1/2 (8), .A.Seidler 6 (,8),
A. Walsted 5 (9).. -

Det vil .af ovenståenae ses, at al:ene i 1.rk. B
og 2.række er aer allerede favoritter til oprykning~
mede.ns spændiiP,gen i 1.rk. A og 3":række stadig er ti
stede"

....,__,__
~~!l!!t!-sen_i_ a e!!_!bgvg~~!:_!t1uE~~r~e!'!ng
efter 3. runå e:----------------
Mesterklasseh:

4a række:

F.S. ,2 1/2~ F.K. 30 1/2~ K.S. 26 1/29

Su.s. 22, s.s" 14 og Br.s. 9 1/2
Af 4.runde er spillet~ S.S.-K9S. 3 1/2
- 9 1/2 + 2 h1 Su.S.-Br.S. 8 - 7.
Spændingen er stor.

v.s. 30, 1860 26, Ba.s. 21 1/2p H.K"
20 1/2, K"S. 19, F"S. ·18.,
Af 4"runde er spillet: v"s.--1860 11 - 4
H.K .. -K. S. 9 1/2 -· 4 1/2 + 1 h. Vi skul
le være ret sikker på 1.pladsen her.

H.-v.s. 20 1/2j S"F. 2'0 1/29 su.s.19 1/2
V .• S. 18. Fy.,S. 15., Vb .• S" 14 1/2. Her er
kamp en om 1 "pl.ad sen hård •
Af 4.rund•e er spillet: H.V.S.-V"S. 8 1/2
- 3 1/2 (desværre på udebane).
~g.S. 16 (2), n.s.. 14 _ (3) t r, s. 13 (3) ~
Er.S. 11 (2) og v.s. 6 (2J.
Hers-er det ikke så godt ud, men måske
kan vi holde skind et på næaen , seLv om
vi mangler d,e to stærkeste klubber!



Tak for alle bidrag til stiftelsesfesten!

J1eg vil gerne her have lov til at rette en ta.k
til alle, som har medvirket ved arrangementet af
tiftelsesfesten, men som i det hel1e taget hver p~

sin vis har givet sit bidrag til vor nys afholdte
stiftelsesfest.

En tak til alle små. og store ga,1er til tombo
laen og en tak til de m,edvirk,ende, både dem, der op
trådte, og de mange, som i det stille gjorde et
stort arbejde med forberedelserne og på selve afte
nen.

-.... lliii-,.........

Som nævnt andetsteds i bladet vil vi traditio
nen tro på'å.rets første spilleaften samles ved eet
langt bord til en kop fælleskaffe .og ~nske hinanden
et
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