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ke turnering.
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For at gøre det •Idll1igt: for så mange spillere som
muligt at deltage i turneringen, ~r de enkel te t urne-, .
ringsaftener blevet· spredt over. et længe_r~ t.id~:rµm - . :
februar/marts måneder .. _

. ,

-

•.- .

.

..

Dette initiativ -·aller for.st~else af de ;Inange van.skeligheder, der kan være• :torbundet med deltas,ei.se· i
turneringen, såfremt den skal afvikl-es i løbet at' e~

.

må-

ned· - t:ra KSUs side bør fra. spillernes side modtages med
glæde,J,derfor bør der også kvitteres herfor mec;l delta1 se:.'.i. turn·er.

_,agelse sidste år, der var overordent.lig vellykket, bør bevirke, at endnu f Lare VSpillere deltager i år.
.
- er spilles i de aæd·v anlige klasser,. og indmeldelse

ke til kassereren WINDE-WIEMER eamtid~g med, at man
er turneringsindskud.,_ 10 kr. (alt iberegnet).
.Der- spilles aål.edea'; ·, ..runde mandag 11/2,
.. .. .
..
19/2,

i..,. r··.

27/2, ·

/3

13/3

I•!"

•·

~·
.;

8/3

~4/3.
~rred ena de ordinære r.und. er
spilles evt. hængepartier dage:
leaften i Varttrvs lille· sal
Sidste frist for indmeldelse er 30.
Skakvikingert mød frem, nå
kald er til 1 ed i.n g !

Yding

snus,
spil-

VINTERTURNERINGEN
....... -....,.1111- •---.. E·------ ...-·
Vi er ,efterhånden nlet ,sA langt frem i vintertur-

neringen, at der kan være grund til allerede nu at
anstille visse betragtninger over ~orløbet af denne

vor vigtigste turnering.
Der vil man vel nok hæ.f'te sig ved d,et, der· wnid~

·stc,re··an·:.:-·

delbart springer en i øjnen,e : Det relat1iit'

tal ikli:re-færdigspillede partier - . d~t·~e gør sig navn
l.ig gæld1ende i 1 .række A, men det···et· cigsl i denne
række, det største antal hængepartier :f'or,ekommer i
følge sagens nat ur,
Dernæst melder s,ig det spørgsmål - og ·treJ navn.lig for mig, som gennem arbejd et med; a.lle · 3. ~ækker
har føling med det - nemlig de ,desværre .mange . manglende afbt1d 1 Jeg har tidligere b~rø~t-~~:~tt_e e~e, så
læserne er måske efterbånden bl,ev.et, )r~pe· .a f· at se det
te tema yderligere udd.ybet, men f.orliåld·e1t nar· stadig
interesse.
: .: ..... , ·,.-·. · .:. .' :',' .!. •• , ...
Hvert lr fastsæt.ter Vi her i y;s:__ y.ea.·· turneringens
begyri
.. - delse en reg.e L om, at manglende·".:~ afhud.~.
. . . . ~e.. r ensbetyd ende· med tabt parti t
En sådan :t"~g~~ h:~-:r•.•imidlertid vist sig ugennemførlig - måske_ ,~~1ff:1::.r,!~.g.el~deren_s,
måske andres akyLd , Det vær~,: hv_~a -~'~;t:: .~ re vil, men·
det kan slås f aat , at der ik~e:. ~~ ~~1,-fj.~~-~.·h~d med denne rege 1 .
..
. .. · .
Af hensyn til klubbens.. .fxe.int.~d · mi• vt. v;ist søge
at finde frem til noget ~:r.;·e~'"lømt:,romisl,ø .sning på
dette område.
·
·<·•· ·
En Lesnfng , der samtidig· mea: . . at ·:f:a stsæt·t e visse
retningslinier for turnering,ernfes.· afvikling., tillige,
11 straf:fern de ''formastelig.e", der ikke 11 siger fra" i
tide, og alligevel giv-er en · sådan spiller en sidste
mulighed for at få partiet. spillet und er' sådanne forho Ld , at den spille:•r, der· den foreg,ående aften ventede .forgæves i en time., også: kan være tilfreds med ord
ningen •
·
. \.
Da et medlem en aft,e.n" i .Qe::t, g~;Le A.r.. f<rr·eslog,
at han , der havde ventet. 1~ Jim.~ pl modspillefen,
skulle have· denne time ":refµµ_~-~tet·!t·~ ·.nltr..P,a.'rt'iet
blev spill•~t, ~.log det ~J~"~. ;.._~t. ~n\.,~a:* .;~:f~~e~g~gamåde
måske var løsnin.gen.
~~ .. •:·• 1~ .• - _ ·~~.,;,
,
Derfo,r er det nu min lien.sigt····a.t·,_1ægge·: h~le for....
hold,et frem for et større forum 11f.or· ··a-t· .høre;: hvad
f'olke·t1·1 mener om en sådan ordning for fremtiden, dvs.
I
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fra efteråret 1952 ....

Hold D,em ikke tilbage, men
kom _;med Deres menang om sag en ,
.. H ..- VEJRUP

6. februar: 3 .hold spiller :på hjemmebane mod Bagsværd Skakklub • .
r- . ;~ .•

. -

øvrige spiller hænge- og mangl.part'ier.

13. februar: 1.række A.: 12.runde, 1.ræ:k ke E: 10.runde,
2•

og 3 • række ap i 11 er 1 1 .•.r_un.d e "

20. februar: 1.række A: 13. runde, 1 .række B: 11 .runde,
:2 .række hænge-og mangl. pa.rt•ie-T og
:3 .række sp:iller 12 ;, runde. ; ·: · 27. februar: Alle rækker spiller hænge-og manl .partier.
5. marts:

1.række A: 14.runde, 1, .række B: 12.run.de,
2 • række evt • hænge- og mangl" part i e:r; og
3-række .spiller 13 .z-und e,

Vort ; .hold var til kamp på udebane, mod Døv abummes Skakklub tora.dag den 17. januar og kl.ar ede sig fint
4 1/2 mod 5 1/~, trods VS måtte møde med et ,ho-ld på
kun 7 mand, altså 3 .for. lidt •..• sådan npg:et kan vi

ikke være bekendt.
§till~4gen i vin t ert urn erin...s ene
•

-

As

-

Hartv1g Niels&i; B ( 9}; H.AndreaJ;·aian.-:l,- (7),

H.Damkier 5 · ( 6 }·, H. Wiride-Wie·mer 5 .; (7).
1.række B:

~·: :·~u: ~ ~~ J ~ : :: :r:i~~m 1½~ (~-~ !

.L .Munc·k 5 (8).

li.Frank.

a · ('9)

5,~
.

• ~• I

t

' •

(uden tabspaiti}, . t.~--A.-qles,en
5· (8), IC. V .Hansen 3 1/2 (6), A,. Slehte .
3 1/2 (8).
A.M.P etersen 8 _ 1/2 ( 1.0) t A" Seidler 7 ( 10),
Herm.J en sen 5 (7), A" W.alsted 5 ( 9) .
1

11

CUPTURNERINGEN 11

-------·
----------~-~--------Den af ''Ek·strabladet" etablerede c.upturneririg'~
er nu i fuld gang; VS ak.al som bekendt s:pille mod.
HFrem 11, Odense. Vore repræsentant er- t.- d·enne "turnering er Bjerg, Vos.s, Lauritsen og··.:Andreassen.
I fø.rste omgan;g skal dier kun spille~. ~t enkel:t
parti" da det, alene er placeringen,. .. der ·skal find·es
1

;frem . ti 1,.

..

·

·

'. .

Den foreløbige placering af VS i' 3.division
svaz-er- givet ikke til t,v·ennævntes· ·spillestyrke,. .
men vanskelighederne ved. placer-ing ·af DSU-- og

··

A:rb~.jder-skakklll;bber i række~ølge ef,tex f,ty;r_lc:e har

på den anden sid_e også v-ære~ store - · så ·,,i m~å ·slå
os, til ro med d enne _forelø.bige placering og så
spille os: op.

LicI:t statis-tik' kan ·niåsk~ 'have interes·ae 'i f·o·r-

bindelse med vinterturneringen -_så.derfor neden
stå ende oversigt:.
·
.. ·. ·.. ·
' •. ·
1 .• række A: .spillet: 46 .P_artier, mangler 5·9 t
-" - J · 50
-" - · ,
._,n 41
1 .række 13:
_u - : 33
-11 ..... • , • • - " - : 2 2 0 g
2.række:
-- U . ~,,. . , ,,. .. U•..- 40
1
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Udgiv·e: t .af VANLØSE SK.AKKLUB.
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Ved at analysere ;Sine partier efter kampen,

opdager man, at i hvert ene~te parti er begået
mindst et - og i reglen flere - alvorlige fejltræk.
Det er v,el desværre en kalamitet, som a.1 tid vil
gentage sig, men der er vel mulighed for, at man
kan lære af de fejl, man begår.
.Den bedste måde at lære på vil j,e.g dog tro, er
ved at gennemgå sine partier sammen med en af nvi-.kingerne"' fra 1. klasse.
Jeg vil derfor .foresiå, at de dygtige spillere~
vi har, som har Lnt areaae for ideen, hver især
11 proteg,erer'' en af os mindre dy,gtige, s,elvf~lgelig
orudsa t, at vi selv viser den fornødne int ere sae

og sætter os godt ind i partierne, før vi fore-

.

lægger dem for de u høj.e dommere", da dett';3 sikkert
vil lette ~.rbejdet '.betydeligt.

·

Med håb om interesse: for ideen tegner jeg mig
som en af d,e mindre dygtige.
Ideen må vis·t siges at være overvej~lse~:værå.;
en sådan
ordning i forbindelse med klubbens t,sori.
timer må på. et eller andet tidspuhkt bringe spillestyrken i viejret - forudsat at det fornødne antal
spillere viser intere.s.se fo,r sagen.
-

Red.

ENKELTMANDSTURNERINGEN
10 spillere f'ra V .s. har meldt sig til kam.p en om
placeringerne. I.kl.: VOSS, ANDREASSEN, WINDE-WIEMER,
AN'iG, GRUM. og HJ .HANSEN. II .zi , BENGT'SSON og SLENTE,
og IV. kl. MØLLER og P.J.JØRGENSEN.
Ikke. alle klarer aig lige god t , men af de bedste

-c·esultater kan nævnes, at VOSS har 3 poa.nts , ANDREASSEN
2 1/2 og BANG 2, alle af 3 partie:r.
K. S.U. har i forbind~l:,se med turneringe·n i år ar-

rangeret demonstrationer af 2 partier fra eliteklassen
hver af t en ved J" ENEVOLDSEN Qg T.H. ULIG. Alle er velkomne til at, føl.ge disse demonstrationer. Der vil a.1tid være noge t at Lære , og man · skyld.er vel ogaå K. S.u.
at vise inte·resse for dette ini ti.at·iv. ·

KLUBTURNERINGEN I K.s.u.
Mesterklassen:
Her sejrede F.S,. meget overleg,ent med 51 points!,
efterfulgt af r.x. med 45 1/2, x.s. 44, Su.s. 35, Br.s.
26 og S .s. 23 1/2. Det blev al ts§. s.a., der må forlade mest erklass.,e.n i år, eft,er at have s:piliet der i s§.

mange år.

-

1. klasse:
V. S. sejrede her endmi mere overlegent med 51 points,
når henses til, at nr. 2 Ea. s. :fik 3·9 1/2; 1860 34 1/2,
K.$. 33 1/2, H+K 3,3 1/2 og F.S .• 33.
Vi rykker altså op, i den :f-ine kl.asee igen, men
om vi så kan holde os der, er jo et andet spørgsmål.

Tiden vil vise det!
2., klasse:
Friska sikr,ede sig 1.plade,enmed. 40 1/2, H-V.S.

34 1/2, Vb .s. 29, S,u.S ~ 28, V.S. 26 1/2 os Py. S. 21 1 /2 •.
1

4a.klasse:
Bg.s. 2a 1/2, Er.s. 23 1/2, Ly.s. 16 1/2,

Døv. S • 14 og V • S • 7 1 /2 • Vi kan dog bl.ive i
klassen, da 1860 er udgået af turneringen i derm e

klasse.

.....-@1!1 1--

Til foranstående skal anføres, at V.$. måtte
forlade mesterklassen i 1950/'51 med 27 points,
med ene 26 points i år har været t:ilstrækkelig til

a.t :f,o.rblive i klassen.
V .s .-spillernes .Lndsa t s har i kl-qbtu:rneringen

været fin - i det s.tore o,g hele. Af særlig fine
resultater skal nævnes, at LAURITSEN og RICH.
HANSEN i 11 • .cække gennemførte uden tabsparti 5 af 5 mu'l.Lge, medens V. OLSEN tillod. sig at nøjes
med en remis en enkelt gang ( 4 1./2 _poin"t;s af 5 muli.ge) ,. K. IVERSEN og CHR" FABER slappede af en
enkelt gang 0g opnåede således 4 po Lnts at; 5 mu.Li»
1

ge.

.

På vores 2. hold opnåede F. SEIDLER 3 points

af 3 mulige og. SV. HANSEN 3 points af 4 mulige.

På 3. holdet b l.ev A. SEIDLER topscorer med 4 points
af 4 mulige, medens det for de øvt.:i'.ge holddeltagere:--

vedkomrnende har været knap så fint.

DIVISIONSTURNERINGEN

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

L. P. LAtrRITSEN kæmper her mod RUDOLF CHRISTENSEN, "Frem" , Odense,

OIQ.·

p,la.cering i di vision 3.

Hidtil er passeret ~ølgendes

(v.s.

har sort):
1. d4, Sf6,
2. Sf3, b6,
3. g3, Lb7, 4.Lg2, e6,
•
5. ,o-o, d5,
6. Se5, Sbd7, 7. Sd2, c5, 8"e3,. Le7,
9. o4, o=e , 10. b3, c.xd4, 11 • exd4, Do?, 12. Lb·2, dxc4

Der kan ikke :på nuværende tid1!3punkt aig~e. noget,
om udfaldet; det er jo kun. de indledende forpostf.ægt-

MÅNEDENS
__________ PROGRAM-

--------------,

5. marts:

1 . række A: 14. runde, 1. række B:: 12 •. runde,
2. række evt . hænge~ og mangl . ·p.arti er, og

3 • række spiller 13" runde •
12 .marts~

1 ~ række .A:

15" runde,

1 "rækk•e B: 13. rtmde,
2. og 3. ræklte sp;i.ller. hænge- og ma.rig.lende

19 .mart·s:

Alle rækk,er spiller hænge- og ma.nglend·e

partier.
26.mart~n

Alle rækker spiller hænge- og manglende
pal'.'tier.

Udgivet af V Af'lLØ SE SKAK.KLUB,.

F•orma.nd: JØRGEN JENSEN, Gl. J ernbanevej 1 ,· 'vA 7061! •..
.. ■ ..

-

•-·..

·-

~

, asser er: H. WI1TD.E-~f.I.EMER., LanggaqL_e -5Q·,_ VA. 744 x
urneringsleder og redaktør: H. VFJRtæ, Mølletaften

24, Lyngby 311 5.
Duplik: C apax-Valby"

. .

9. årgang

April 1952.
FOR

V.S .

I BNKELTMANDSTURNERINGEN.

HARTVIG
NIELSEN
KØ.BENHAVNSMES'.nER
_________,_,_"'
!!!!I!
~,..._- ,.,..- --- - - - - ·- - - - VOSS RYKKET OP I MESTERKLASSEN.

---~--------.. . ----------------11 1 a-..--~--I fjor ,lykkedeis det L •. P .• LAURITZEN som den før-

ste spiller fra V.S. (HA]iTVIH NIELSEN er jo ikke 100%
Va:nløse-spiller) at rykke fra 1ste klasse op i mes·terklass,en. Det var en fin præ.stati.on af vort 1ste
holds ældste spiller - og et eksempel til efterfølgelse.. D·et b 1 e v efterfulgt. All·ere,de i dette
års enkeltmandsturn-ering gjorde E .• D. VOSS kunststykket

efter ved at nå de eftertragtede Og meget svært opnåelige 5 1/2 points af de syv mulige.·.
Vi gra.tulerer VOSS til dette resultat, og vi gør
det med særlig gLæde , fordi VOSS _har betydet mere for

Vanløse Sk.a kklub end noge·n ånden skakspiller.

Lige

fra klubbens begyndelse har han været med til at hæve
-og hævde dens standard.. Utallige gange har han vundet
klubmesterskabet og kæmpet, på. 1 st'e pl.ade mod de fremm,ede" Vi nærer de bedste forhåbnin:g·er om , at VOSS
vil klare sig godt i mest,erklassen. Han har næppe

nogensinde spillet sc1 stærkt og med så godt overblik
over alle spillets faser som nu.
HARRY ANDREASEN, som i år del tog i KSU-turneri1.. -

gen for første gang, var me,get nær. ved at følges med
VOSS op i me.sterklassen.

Han manglede kun et halvt

po.int, men HARRY ANDREASEN ,-har fremtiden for sig. Han
har både ungdommen,, ærgerrighe·den og evnerne.

Vent

og se~
En hjertelig lyk•ønskning sender vi til HARTVIG

NIELSEN!

Selv om vi ikke på nogen måde vil tilsløre

det faktum,. at HARTVIG NIELS,E N ,d el tog i enkeltmands:turneringen som medlem af S. S.., synes vi, at den

~ine titel også .kaster en lille smule gla.ns ov,er

vor klub; og vor sympati og respekt for den mest
beskedne af alle tiders københavnsmestre er ikke
blevet mindre'
Om enkeltmandsturneringen i øvrigt blot det, at
flere· af vore spillere klarede sig pænt i d.e forske·llige rækker. HJALMAR HANSEN vandt 2den klasse
og rykker op, i 1 ete. Det ønsker vi vor gamle turn,e
ringsled!,er ·til lykke med!

Onsdagen efter turneringens afslutning benytted,e vi lejligheden til at vifte med, pa.Lme rne for sejr·
herrerne, som a,em.onstrer,ede nogl,e af partierne for os
på P. KNUDS.ENS mesterværk: det fine9 nye dem.,onstra-

tionsbrædt. Bagefter var der improviseret lyn. Københavnsmesterens hold -var alt for stærkt,

*~**
lllllliiiiil..oiiioiiiiiiii·-~

FRIBONDEN

at

.har den triste meddelelse at
cigarhandler ·J'..J. GU R LE V er død.

bri;n.ge,

GURLEV va~ indtil for nogle år siden et megat af
holdt medlem i klubben, og aaLv om han i de senere år
ikke tog aktiv de L i V .s .

,

vi~te han ved flere lejlig-

heder klubben sin sympati"
Ti~sdag den 1ste april gjorde et hjerteslag brat
ende pl h~ns liv.
- Æret være hans minde ! -

VANLØSE SKAKXLUB.

K S T R A - T U R N E R I N G
,-E-----------------------------I
F O R A R E T
----~!! "JIi -------------11 1 1 1'

Da efterhånden adskillige spillere rer færdig med

vinterturneringen, vil der for disse spillere hlivarranger·et en handicapturnering over 3 spilleaftener,
alt for eå vidt et tilstrækkeligt antal melder si~ .•

Der spilles 2 partier pr. aften.

Alle, eom måtte lade sig fris.t,e 'af denne form>-for turnering, og som på forhånd må binde sig for
alle par~ier. af _hensyi.i til tur
_ n_ eringens afvikling(_
melder s1.g til turner1.ngslederen ( eller formanden)
senest 1 6"
a pr i 1 .
Turneringen vil blivA startet med første og an-

De følgende
og
14" maj.
rund.er spilles o.nsdagene dien 30. april
Spilletiden for hvert iparti bliver 1 time, deles

den runde onsdag den 23,. apri'l k:l .• 20.

ligeligt mellem spillerne - 1/2 time til hver.
Turnering,en vil blive afviklet efter ,cirkel tur-·
neringssysteme·t med f'ølg,ende forgaver mellem. spillerne ind'byrdes således:
1. række , .A. giver 1" række, B. : trækforgave
11
11
A
2
n
,.. f-· 7
,_.
1
~;
11
ri
A"
n
3.
: springerforgave

.

.

1

u1
li1

c....,

.

,

,

,- '
1

.

'.I

B.
B-. ' •

11

2.

n

:

trækforgave

!I

3. • .

"

•

. f·' 7

"

3.

"

,: tr.ækforgave

Turnerin.gsindskud, der betales til turneri~gsLede ren v ed anmeldelse om deltagelse, udgør 1. -· kr.

Der vil blive udaa t 2 - 3 præmier, alt ,efter
deltagerantallet.

V. .,_.IN
TER T -U
R·N ER
.,. . ,_~-------·
------·
-----·INGEN
-------Det er efterhånden v,ed at være slut her, men

foråret er jo også på. vej, og dermed begynder andre
interesser at trække· i spillerne.
Flest pa.rti,er mangler 1 • række, A. , men Københavns-,
turneringen har v·el også været mes t· følelig her.
1. række, A,: Hartvig N'iels_en 11 (.12) ,. H" Andreassen
9 (11), H. Winde-Wiemer 7 (10), E. D. Voss 6 (8).
1,rækkef B: E, En1;1strøm 9·(12), E. Bang og J.Grum
hver 8 12), F. Se.idler og L. Munck hv,er 7 (12).
2.række: H. Franck 6 (9),. L"A.Olesen 61 (8), K"V"
Hansen 5 1/2 (9)9: Rich. Jacobsen og O. Lindeholm hver
5 (9).

3.række:

r13),

A.M. Petersen 9 1/2 (13), A. Seidler 9

Ei"ling Thomsen 8 1/2 (11), P. Knudsen og H.

Biehl hver 8 1/2 (13).
Kampen om 1. p'Ladeen i de forskellige rækker er stort
set-allerede afgjort med undtagelse af ;.række, hvor
vor' nye .spiller Erling Thomsen har chancen.
*¼k"ff *~

MÅNEDENS FROGRAM
Onsdag
n

li

u

li
li

16.

2:3 •
3·0.

Alle rækker. spiller hænge - og
mangl. part•ier •.
: Alle rækk.,er s,piller hæng,e- og
mangl . parti,er.
: Sp,illere, der deltager i handicap. turneringen,. spi.ller 1

11

lf

1
•

og 2.rw1de.

Øvrige ev t , hænge- ~g mgl. partier •.
•• Evt. 'hænge- og mgl. _·partier. ·

••

3. og 4. runde af h@:Ildica.pturtj.eringen.
.
Evt. manaf , og hæng·,eparti.er.
*ff

~-:IHE-*

Da antagelig ikke alle VS-spillere læser upoli-ftken",
bringer FRIBONDEN nedenfor et parti fra dette blads
skakspalte; partiet har vist interesse for en større
kreds - deriblandt VB-spillere.
HVID: Gl igorie ; SORT : A.r'i:'ahams •

1.d4.d5 - 2. c4.e6 - 3. Sc3.c6. - 4. Sf3.dxc4 - 5. a4
Lb4 - 6. e3.b5 - 7.Ld21a5 - 8.axb5,. Lxc3 - 9. Lxc'3,,

oxb5 - 10. b3 ,Lb7 ·- 1, 1. bxc4, b4. ( Pointen i denne variant. So,rt opnår at få to· sa:nmenhængende fribønder·
på dronningeflø j en. Til gengæl,d få.r hvid et stærkt
cerrtrum og e~ aktivt spil). 12.Lb2, Sf6 - 13.Ld3, Se4.
(Anhefalet af te·orie·n) 14.Da4+1 Kf8 .. (Sort kan åbsnbart i.kke lide t:rakseri~rne: 1'4. - Dd'7 - 15 ~ Dc2, f5 16.Se5, eller 14.- Sd7 - 15.Se5, eller 14.- Lc6 15.Dc2,f5 - 16.Se5, der altid giver hvid et godt spil).
1 5 , D c 2 , f 5 - 1 6 • 0-0 • S d 7 - 1 7. d 5 , Sd c 5 -- 1 8 • S,d 4 , e:xd5 19.f3,Sg5 - 20.cxd5,Sxd3 - 21"Dxd3,I>xa5 - .2 2.e4,Dd6 23" exf5 ,La6 - 24 .Dd'2 ,h6 - 2'5. Se6+,,Ke7 - 26. DxD,.KxD •
. 27 "Tfd1+,Xe7 - 28.Sc7!Te.7 ·- 29~Sd5+,Kt7 - 30 •. Txa5, (Ødelægger den sorte dronningeflø,j, hvilket af.gør partiet. Det er tydeligt, at. sort. ikke har nogen chance
fo,r at opnå m.odspil nogetsted~). 30 .-Td8 - 31 "h4, Sh7 -

22"Td4jTa7a8 - 33,Txb4,Ld3 - 34.Tb7+,Ke8 - 35.Sc7+ og
sort opgav.

M E D L E M S B L A

·o

F O R

9. årgang

V A N L Ø. S E

5 IC A iK K L U B

Maj 1952.
G E N E R A L F O R S A M L I N G

---~--.--..'
W!'P". . -i-----·----~
---.. . ---------------------------·
...... ---------,----Onsdag den 28. maj 1952 .afholder klubben sin å.rlige gene.ralforsamling i klublokalet, Jernbanacaf~en,
kl. 19.30, med følgende
DAGSORDEiq:.,

1 • Protokol

2. F·ormandens
bere·
·tning
.
.
.

3•
4.
5"
6.

.Kasserer.en aflægger regnskab
Indkomn:e forslag
Valg

Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsaml"ingen, bedes indsendt skriftligt og må være· ::r·ormanderi i hænde se.nest den 21. · maj ·d.å.

BESTYRELSEN
MÅNEDENS. PROGRAM:

.

Alle deltagere i vinterturneringen, som endnu
mangler partier (herunder hængepartier) at spille, må.
se at blive færdig snarest og senest onsdag den 21.
maj, s·åledes at vi kan nå a~ få præmierne uddelt på

generalforsamlingen<!

Handicap-turneringens 5' og 6' runde s·p,ill es ons1

dag den 14. maj.

Præmietagerne bedes i ,god tid give os _et_ prai,
:1y_is de har særli.ge. ø_nsker !

Stillingen 1 de forskellige rækker er efterhånden
så afklaret, at vi kan forven.te at være færdig med hele vinterturneringen •til generalforsamling,en den 28.
1 • række, gruppe A:

HARTVI_Gr NIELSEN 11 . ( 12) , HARRY

ANDREASEN 10 ( 12), H. WINDE-WIEMER 8 ( 10), E. D. VOSS

7 (9)..

'• ..

Det kan siledes, fastslås, at HARTVlG NIELSEN er
-klubmester for• det kommende år, men han følge·s tæt af
vore ,øvrige stærke spillere i denne række. Vi ønsker
hJ ertelig til lykke· med res.ul tatet.
1. ~ke,

gruppe B:

J,. GRUM ,B ( 12), P"

E. ENGSTRØM 9 (12},, E. BANG·og

y;r:1s 7 ( 10).

Her .er spændingen stadig· til sted,e ,.· idet FRIIS

ha~ ,mulighed for at nl 9 pqints!
2. ræ.kke: Er nu færdigspillet! So,m tidligere nævnt
blev H. FRANK som nr. 1 m.ed 8 points uden .tabsparti.
'·
Sidste ir rykkede FRANK op fra 3. række og skal nu·
i næste sæson spill~ i 1. ~kke! Et eksempel til

efterfølgelse!

No. 2 blev L. A. OLESEN med 7 points,

dere·fter følger K. V. HAN--BEN ·med 5 1/2 points,, og
RICH. JACOBSEN og O •. LINDEHOLM med 5 points.

3, række: Er også fær,digspill,et (så godt som), id,et
stillingen i toppen er afgjort.- ERLING THOMSEN (en
af' de mange nye stærke spillere, :Vi har fl.et i klu.bhen) vandt 1. pladsen med 10 _points. Et virkelig flot
resultat· af så ung en spiller.. På de efterf'ølgende
plad.ser følger HERM ..... J~NSEN og A. M. FJ!rERSEN med
hver 9 1/2' points, A. SEIDLER_med 9 points. og

HANDIOAPTURNERINHEN:
Denne turnering skrider rask fr,emad.
Stillingen efter de -4 første runder er den,
at L" A. OLESEN fører med 4. poi.nts med E. BANG på
2.plad'sen med· 3 ~ 1:/2 points og
SCHØLLER JACOBSEN' og
.
-

es

KORTHOLM p~ 3.

4~pladsen med hver 3 points.

KORRESPONDANCETURNERINGEN
L. P. LAU~TSEN kæmp,er iruprdigt på klubbens
vegne i den af Eks·trab-ladet stå.rted:e- turnering; clesvæ~re i'ølg,es r,eglerne ikkie·. således som. forudsat,

idet ·vor ·ID:odspiller ikke overholder best. o~ betænkningstiden; der ofres ofte indtil 8, dage på de enkelte træk. Det kan hv,erken LAURITSEN eller .klubben
være ·tilfreds med , Det
. er j,o ikke konsultations-

•.•

-

..
.

-

■

..

--

..

·-

-

--

partier med ubegrænset betænk;lingstid, der skal spilles, men kvalifikat.ionspar•tier.
Vi bringe,r denne gang alle de træk, der er foretaget i partiet.

~ 1 • d4 ,. Sf6, ·-

• 4. Lg2, e6,•

,1

... 7" Sd,2-, e5,

1'8. e3,

5. o-o

i 6" Se5, Sd7,
Le7,

g. c4,

o-o, I

I

,

Db7+, - -15. DfP3,. Ibt"D,

I 16. KxD,

Tao8,-

3 17. Tac1,

.h5, -·

- 18. h3, TfdS,

-. 19. La3,

SxS+, I

) 20 •. dxe5.,

LxL1

-

22. Kf4,
:J 25. Sd6,

'

j 26. Td1',

>
r . .,

k, . --·;'

/t

21" SxL, 8·d7, -

;...2·3. TxT, .•· SxT ,.1' .. 24. ... Sb5, a6, ..

1' 11(-

_,

-

Sb7,. t·
~

- -- J

'I/I- ",r, "J
'

1·

I

/(

~
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Udgiv et· af VANLØSE SKAKKLU13.

Foreningens adresser:,
.
..~
Kasser,er: H. WINDE-WIEM;ER, Langgade 50, VA 744x.
.

Turneringsleder og redaktør:

H. VEJRUP, Mølletoften ·24, LY 311~ .
Duplik: Capax-Val by.
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FRIBONDEN
M'E:DLEMSBLAD

9'. årg.

FOR

VANLØSE

SKAKKLUB

Juni 1952

FREDELIG GENERALFORSAMLING

FA:S,ER ATTE.R FORMAND

====== =====·=======·==============·=-==== =-;______

-=====

Den ordinære generalforsamling af4oldtes den
28. maj og forløb uden s,tiørre b,egivenheder i overværelse af ca" ha'LvdeLen af me·cllemmerne"
JØRGEN JENSEN gav i sin formandsber6tning en
oversi.gt over de vigtigste hændelser i. det f'orløbne
år øg udtalte som sin opfatte·lse, at spillestyrken
på bred basis var i fremgang.. Dette mo·tiveredies
navnlig m.,ed vort ·1 ste holds overlegne sejr i KSUs
klubturnering. Formanden håbe de, at det i år skulle
lykkes os at blive i mesterklassen. Efter en
gennemgang af .re sultat,erne i de forskellige turneringer slutte·de han med at pege på nogle vig-tig,e opgaver, som i den nærmeste fremtid måtte ud:føres for·
at ·få medlemstallet bragt op fra de nuværende ca" 70 ·
til 90-100. ''Det er ikke nok at gøre propaganda for
at få nye medlemm,er ind; der må også gøres en indsats for at få dem til at føle sig hjemme, og bliv-e
i klubben11•
Flere medl,emme:r havde ordet i tilslutning til
beretningen~ og efter at kassereren havde fremlagt
regnskabet, som. enstemmigt godkendtes, gik man over
til valg af bestyrelse og matchudvalg. Her meddel·te
JØRGEU JENSEN, at han ville· tr,ække sig tilba.g e som
formand, da han på grund af sit arbejde ikke· så sig
i stand til at vare•tage dette hver-v, og foreslog

~

forsamlingen at vælge CHR. FABER.
_
FA.J3ER valgtes med akklamation, og hele den øvrige bestyrelse genvalgtes ligeledes med akklamation.
B,estyrelsen for V .s. består således nu af: CHR.FAEER
(·formand), WINDE-WIEMER (kasserer), samt H.C. IVERSEN,

H. VEJRUl? og EIGIL PEDERSEN.

_ -S·om medlemmer af matchudvalget genvalgtes E.BANrG
og E .• D. VOSS, og nyvalgtes JØRGEN JENSEN. Generalfor-

saml~ngen sluttede me,d et leve for dirigenten,, HENRY

STJERNQUIST, som havde haft et let hve,rv og røgte·t det

til alles tiLfredshed.

Efter præmieuddelingen afslu.ttedes generalforsamlingen med et tr,efoldigt leve for dlen afgåede f,o,rmanå.
1

Del'.l tradit~qnelle lyntu~ering blev vundet af WINDEWIEMERs hold.
***

VINTERTUBNERINGEN FÆRDIGSPILLET - UNDTAGEN 1.RK.GR. B.

--------------------------------------------------~-Som de·t var at forudse, blev klubmesterskabet

VW1-·

det af HARTVIG NIELSEN'. Vi øns:k er Københavnsmesteren
til lykke med ogaå dette trof'æ og håber, at han til

næste å.r vil få -m,ere besvær med at generobre det!
HARTVIG NIELSEN havde kun eet tabsparti, det var til
gruppens no. 2: HARRY ANDREASEN, som i hele denne, s.æ--

son har spillet meget stærkt.·

I betragtning af HARTVIG

NIELSENs særklasse er de·r dobbelt grund til at gratuleHARRY ANDREASEN m.ed den fine placering.
I øvrigt blev resultaterne i 1.række, gruppe A:

re

1 ,. HARTVIG NIEL SEN 11 p
2 • HARRY ANDREASEN 10

11

9

11

3" E.D. voss
4. WINDE-'WIEMER

5" H. VEJRUP
6" JØRGEN JENSEN

9 "
7 ru

6 u
6 "

8. L • P "LAURI T'ZEN

9•

H.C .• IVERSEN

10 •· K.IVERSEN

1;1 •· RICH.HANSEN
12. V .·OLSEN
1 '.3 .• CHR. FABER

5 p
5 11
3, "

3 "
2 "

.2

11

7'" DAMKIE.R
!
A. JØRGENSEN udgik på grund a:f sygdom, A.BJERG og
SCHIØLLER-JACOBSEN, fordi de-res arbejde forhindrede
dem i at genne~føre t:u,rn·e·ringen" FRIBONDEN skal sene-

re· bringe de udførligere r,esultater fra. de andre grup-

per.

Vi nøjes af pladshensyn her med at bringe vinder-

1. ENGSTRØM (9 p) Her mangler eet p.e..r ti,
som spilles førstkommende onadag , ;: ENGSTRØM har vundet
førstepr,æmien og rykker dermed automatisk op i gru.ppe A.
., .rk •., gr.B:

2 .række:
,2.~række

No. 1: FRANCK med .S p._· ,.L.A.OLESEN b'lev no .2

. og

K. V .HANSEN no.

3..

..

blev vund e t af ERLING.~HOMSEN med 10 p. HERMAN

JENSEN og A.M. PEDERS,EN står lige på. 2. og 3. pl.

Handic,all_-turneringen

er færdigs.pillet og blev vundet af L.A.OLESEN med
E.BANG, SCHIØLLER-JACOB.SEN og KARTHOLM på de nærmest
*H**

følgende pladser.

EFTERSLÆT FRA KLUBTURNERIN GEN
Vort 1' ste hold vandt ikke alene 1,. præmie i 1 ate
r-ække i K.S.U.-turneringen og r-e t ten til at rykke op,
i mesterklassen. Det vandt også en ekstrapræmie på
1

100 kroner, som hvert år ved lodtrækning tilfalder
diet vindende hold i en af rækkerne - mesterklassen
dog undtaget ..
BRAVO

i.

To 1 ste holds sp,illere scorede 1 OG% i kampene
mod de fremmede,.,

Det var L.P.LAURIT;Z,EN ,og RICH"HAN-

SEN. Præmierne ligger til afhentning hos WINDEWIEMER.
(V. OLSEll var "Ld.ge ved" med 4 1/2 points af
5 mulige.}
.
Vort· nyoprykkede 2det hold bevarede skindet på
næsen og vil forhåbentlig næste år yderligere biefæste aån stilling i 2den række.
3 die ha ld end te aom nummer sid.s t i 4 de række ,
men rykker alligevel ikke ned, da et hold. i denne

række udgik af turneringen.
*iHt-**
Københavnsmest,eren HARTVIG NIELSEN
har givet tilsa.gn om, at kl.ubben kan æegne med hans
aasis,tance i teoriundervisning i den kommende sæson.
Det glæder vi os til! *-lfiE-**
-

-

-

SOMMERTURNERINGEN
Så er vi klar til ''Skalpejagten" igen!

'''Endt er nu gildets alvorlige del. Nu vil vi
øjne og øren fr:yde -" som ,der står i :Peer Gynt" Vinterturnering~n er forbi, o,~ tæppet ka1: gå op f~,r
sommerturn·eringen. .Det bl1.ver atter 1 år en skalpe-

jagt, og d.e af vore medlemmer, som ikke ved, hvad
en skalpejagt er, skal vi fortælle·., at det er en særlig Vanløse-form for sommerturnering., som har den

fordel, at man ikke i fonej en behø'Ver· -a--t~ bind·e sig
til et bestemt antal spill·eaftener. ·].fan kan være med
i den hver enes,t e onsdag, hvis man· har t,i'd og lyst~
til det, og man kan nøjes: med at spille med een eller
et par gange. Jagten efter skalpe foregår i et antal
lyn-partier ._. . som r,eg,el 7 - qg__ spille.rne ..fra ·i a.ver,e .
grupper har handicap bide i tid og po inte ,
Turneringsreglerne vil stort se.t bl.Lve de samme
i år som sidste år og vil bliv,e opslået i klublokalet.
Dog vil der blive givet noget større forgave til de

svagere spillere.
Indtegning til sommerturneringen kan ske på fremlagtie lister førstkomm,ende_onsdag den-4" juni, og
.skalpejagten begynder den f,ølgende spille:aften: ons-

dag aen 11/6,

-

- Og så hå ber vi, at denne turnering også i år
vil vær,e til fryd for deltagerne!

*....
FRIBONDEN' s,k if'ter redaktør
I fire år har H. VEJRUP redige:ret dette lille
bla,d - også i det sid.st,e år, hvor han tillige havde

påtaget si~ turneringslederens, store arbejd~ ( foruden
at han også har passet DS::Bs'. løbend,e forretninger! )
De t er klart, at man ikke i' det lange løb i den grad
kan overbelaste et enkelt m·edlems arbejdskraft. VEJRUP
forts~ætter som turneringsle,der, og JØRGEN JEnSEN over
tager bla,det.
FRIBONDEN benytter lejligheden til at ;sige VEJRUP
tak for hans arbejde som redaktør i disse år!
Udgivet af VANLØSE SKAXKLUB.

Foreningens adresser:

_

F•ormand: CHR. FAEER, Jydeholmen 27, Vanløse, DA 2689.

Kasserer~ H. WINDE-WIEMER, Langgade 50, VA 744x

Turneringsled.er: H. VEJRUP, Mølletoften 24, LY 3115.
Redaktør: JØRGEN JENSEN, Gl.Jernbanevej 1, VA 7061
Duplik: Capa.x-Val.by.
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FOR

VANLØSE

SKAKKLUB

Nr.

7

ET TILBAGEBLIK PÅ VIN'TERTURNERINGEN

-------.._ __ -- -·- ---·--------·--·-----------·--------------------

l denne såkaldte "sommer" •er ska.lpe,jagten nu i
fuld gang, og selv om dlet naturligvis er alt for tidligt at udtale sig ,om resultaterne efter kun to runder, kan det som et glædeligt faktum fastslås, at
topspillerne hid.til synes at have haft svært ved at
klare de hårde handå.cap ,

_

Men lad os benytte.lejligheden iil at se lidt.

nærmere på den afsluttede'vi.nt.ertul;'n,eting. Vi har
bedt VEJRUP, der som turneringsleder har fulgt den
på nærmere· hold end nogen anden, fremkomme med nogl,e

komm,entarer, og her er de:

I 1, række gruppe A har der været spill,et t1.l ·..;.;
også om-de halve poi.nts, siger VEJRUP·..

HARTVIG ·NIEL-

SEN var jo på forhånd udpeget som usikker·vinder",
men at· de øvrige spillere· ikke "Lod sig afskrække heraf ses bedst af, at spillerne ·pil d,e nærmest følgende

pladser kun var 1-2 points bagefter" Det tyder på"
at springet glædeligvis ikke er s§. stort som alminq.elig antaget" Om "bundenn vil jeg gerne sige, at den
ne har ydet stærkere modstand, end pointstall•ene · vi-

ser"
I 1. række gruppe .B var de t ven'tet, at. E.,. BANG
ville blive en sikker nr-, 1 ~ men ENGSTRØM:. van,dt 1,ete
plad-sen e·t ·helt point fo,ran ved ;solidt spil. I denne
gruppe er tillige g,rund til at nævne S. W •. OLESEN og

G. LADEGAARD, den første fordi det lykkedes ham at
gennemføre ·turneringen trods ''skolearbejde'f, den anden fordi resul ta.t et trods Lang fraværelse fra tur-•
neringsspil blev udmærket.. Derimod er HJALMAR HANSENS resul tet mege,t langt fra tidligere års høj der.
Det er, lig,esom om han aavnar turneringslederens
1

arbejde!

I 2. række hæfter opmærksomhed.en s.ig ve·d FRANCK,
som rykkede op fra 3. række i :fjor, og som i år har

vundet 2. uden tabsparti. L.A.OLESEN genne·mførte ligelede·s en fin turnering og rykker en række op .•
3 række, hvor spændingen var stor lige til de·t
s,idste, blev vunde t af en ny spiller, ERLING fHOMSEN :t
og meget tæt efter fulgte HERMAN JENSEN og A.Jl.PETER-SEN - ligeled,es en .ny spill,er - .kun 1/2 poant •efter
4

vinderen.

I denne række, hvor

11

1bukke11 menes at spille

større rolle end! i nogen af de andre rækker, er de:t
glædeligt at se den ringe afstand der er fra ·1-6 plad.sen - kun 1 1/2 point.
.
Og her er så den fuldstændige re•sultatliste fra
1 • række gruppe B og n•e defter:
.1
1 række B
1 • E. Engs trøm 9 ·- 2 • E. Bang 8 - ; • J • Grum ,8. •- 4 •. F .•
Friis 7 1/2 -· 5. L.Munck 7 - 6. F.Seidler 7
1

-

.

1

-

7. G.Ladegaard 6 1/2 -

8. S.W.Olesen 5 1/2 - 9. Bv.

Hansen 5 - 10. H. Stj ernquist 4 · 1/2 - . 11. S. Ho,umann
; 1/2 - 12. H.Bengt.sson 3 1/2 ~ 13.Hj.Hansen 3.
E.Engstrøm rykke·r op i 1 .A •.
•.•.

2. række
1 .• H.F.ranck 8 - 2. L .A.• Olesen 7 - 3. K. V .Ha.ns.en
4. Rich. J'aeobsen 5 -· 5. V •. Lindel)o1m 5
6. Eigil P·etersen 4 - 7. A"Mørkeberg 4 -· 8 •. A.
Slente 3 1/2 - 9. Th.Thomse~ 3.

5 1/2 --

Oprykkere til 1B, Franck og L.A.Olesen.
; • rækk•e

2" Herm.Jensen 9 1/2 4. A.Seidl,er 9 ·- 5.P.Knudsen
8 1/2 - 6. H.• Eiehl 8 1/2 - 7. A.Walsted 7 - 8.Egon
Møller· 7 - 9. Hammer 5 - 10. P.J .Jørgensen 5 ....
11. C.Jespersen 5 - 12~ J;Ejerregaard 3 Erling Thoms en rykker op i 2. rækk e.
1. Erling Thom:sen 10 -

3. A.M.Fetersen 9 1/2 -

____
----------·----------------------------------------~---------------~---------1

.

.

-

OP- OG IaDRYICNINGSKAMPE
M'e·dens den øvrige klub hygger eig med "for-sjov-

partie·r " eller

11skalpe-lyn",

udkæmper en alvorlig dyet.

er der fire spilleret der
Det er nedrykn1ngskandida-

terne fra grup,pe· A: CHR.FABER og V.OLSEN, og opryknings-

kandidaterne fra ,gru.ppe B: E.BANG og JAOK· GRUM, som

spiller alle mod alle om de to iedige pladser i øverste

gruppe.

Foreløbig_ er eet parti - mellem FABER og

OLSEN - spillet.

Det blev remis.

HARTVIG NIEL~EN kommenterer partier
Fra flere sid,er og· sidst på generalforsamlingen
i ma.j har der været slået ti1 1.yd for, at klubben

burde lade de svagere spillere fl deres partier bedømt - i særdeleshed med hensyn til åbningsspillet •
Ofte går det j 0 aådan , at den i åbningsteorien mindre velbevandrede spiller 'i løbet af ·forhold.avis få
træk kommer til at atå d.årligt" uden at han e·r i
1

stand 'til at forklare, hvilke pos:i tionel1e fejl han

har gjort, og som han derf1or næste gang skal søge

at -undgå...

·

·

En dreven rotte som HA:RTVIQ :ser sådan noget med
det samme og vil ofte i fl ord kunne forklare, hvil-

ke træk der har ·været·1 strid med den valgte ~bnings
ide; og med .sin aldrig svigte.nde beredvillighed har
HARTVIG NIELSEN lovet, ·at han v.il kommentere sådanne·
partier., der indsendes til FRI:BONDEN.
Da FRANCK har vist særlig int·eresse f,or denne
sag, har vi bedt ham om at lægge for, og han har
sendt os et af sine tabsp~rti_e·r, spillet 17/1-52 i

.. ·ue .Døvstummes Bkakforen~ng.

_,

Hvid: Oar1 O" Hansen - Sort: Hans Franck ...

(Kommentårer af HARTVIG _NIELSEN)

1 d4, Sf6. 2 Sf3, e6. 3 c4, d6?
.... En lille forsyndelse mod reglerne om kampen om cen
trum, der nu hel.t overlades til hvid. Nu kan sort
nemlig ikke senere spille e6-e5 eller d6-d5 uden at
bebrejde sig selv at have sat et vigtigt tempo overstyr" I stedet for 3-- d6 havde sort her valget mellem flg. spilbare træk: L'b4+., Le7, b6, c6, c5 og d5.

4

se,,

Sb-d7.

5 e3?

·

- Hv•id kan he,r straks sp~lle e4 med en mindre posi

i [

'

tionsfordel hidrørenqe .fra overvægten i cen.trum •.
5 ---- b6, 6_g3, Lb7 •.. 7 L.g2, Se,4.

8 Ld2

Løberparret er ofte en betydende faktor (men kan dog også være uden betydning.) Med Ld:2 overlader hvid til sort
at vælge, om. han vil have løberparret.
_ _
_
8 -- Le?. 9 0-0,, 0-0.
·10 b:3., f5"
11 Dc1, Tc8~ 12 Se1,

Sd-f6
- En naturlig følge af sorts f,orrige txæk havde her været at spill•e: c5 for derpå med cxd4 at åbne c-lini.en.
Et lille eks,empel: 12 -- c5. 13 S.xe4, Lxe4, -14 Lxe4,
fxe4" 15 å5? (for at f'orsøge at hold,e c-linien lukket)
exd5. 16 cx,dS., c,4. 17 b4 (17 b:x:c4? Sd7-,c5!) b3.
18 Lx-c-3, Lf6" 19 Lxf6, Txc1. 20 Lxd8, ~xa1 •..2.1 Le7, TcB

22 Sg2, Tc8-c1 og sort vinder.
1 3 f 3 , S.x d 2 "
14 Dx d 2 , De8 •
1 5 d5 , e5 • . .
- Man lægger mærke til, at sort tilstræber at bevare
bevægelige bønder, hvilket er til gunst for løberparret,
hvorimod hvid søger at mure bønderne f'ast ( t.il guns t for
springerpa:rret).
16 e4:, fxe4. 17 fxe4, Sg4. 18 Sf3
- Hvid bør nok bytte af på ·f8, da den brik, som. sort

~llr igen med, ikke står godt pl dette felt,
18 -·- Dh5. 19 Sd 1 , h6. 20 h3 , Sf6. 21 • g4 , Dg6.
22 Sh4, Sxe4.
- Den afgørende fe·jl!

.Den ·sorte dronning må ikke slås

på g6, fordi løberen pl e7 bagefter er i slag og falder

med skak.

Muligt var: 22 •--- Dg5 og fe:x: 23 Dx,g5.,.
(tvungent) hxg5. 24 Sg6, Tf7. _ 25 Sxe7+, Txe7. 26 ~f5:
Kh7. 27 Txg'5?? g6... 28 h4, Xh.6. 29 Se3, Sh.7..
_
.23 Sxg6, Txf·1+. 24 Lxf1, sxaa. 25 Sxe7+, Kf7. 26 Sxo8

LxoB.

27 Lg1, Opg.

-

Dette var Købe.nhavnsmesterens komm.entarer •••

og hermed er bolden givet opl

Send os. en· afskrift af·

et eller flere af partier, som De gerne :vil have HARTVIG NIELSEM til at kommentere·~ sil skal vi give dem videre. Men hold Dem endelig ikke ·tilbage, for,d i De synes, det er e,t dårligt parti. Det er fejlene, vi ekal
lære af!

-
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Nr. 8

VINTERTURNERINGEN

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

elv om vi endnu - efter kalenderen - ikke har
sagt farvel til sommeren, må vi a1l·erede nu begynde
at berede os p§., at blot om en måneds tid. begynde·r
vinterturneringen. Den spilles i ir i 4 rækker: Mesterrækk,en (det vil væ·re naturligt at ka'lde 1.række,
A, s·åledes nu), 1 .. , 2, og 3. række ,
Der spilles med 40 træk i de først,e 2 timer og

med 20 træk i hver flg" time.
For mest,errækkens v edkommende begynder turne

ringen on~dag den;. septei:nber 1952, m.edens d.en for
de øvrige rækker begynder .onsdag ~en 17, september
19'.5 2 ·Til•meldingsfristen til turneringen udløb,er ens-dag den 2.7. august 195·2 ( der vil blive fremlagt tegningsliste i klubben).
Turne,;ngsindskud: 2·. - kr. ( som sædvanlig i- trod,
dyrtid m .v,

J.

En_ spillers udeblivelse - uden afbud til _turneringslede_r_en. - vil efter e·en times f'orløb regne:t fra
kl" 19!2 pågæld'ende turneringetaften medføre tabt parti for vedkommende spiller pg v:undet pa.rt·i for mod]!trten!

Op- og nedrykningsreglerne vil blive som sidst:
'
Vinderen fra 1. række rykker op i_ mesterrækken·,
medens: den lavest pla,cerede der nedrykkes til 1.række.
2 .- og , • -nede·rstplac,erede i maat ez-rækken sp'iller op

ryknings'-omkamp med nr. 2 og nr. 3 i 1.række. Vinderne i 2. og 3. række rykker automatisk op i 1. og· 2.
række.. Tilsvarenae gælder, spillere, der opnår 75% ge-

vinst.

Ingen nedrykning f.ra 1., 2. og;. række?

I tilslutning til foranstående skal anføres, at
vi - som allerede berørt på den årlige generalforsam-

ling - i år må gå effe·ktivt ind for at anvende gru.ppeled!ere i hver række;
De't vil have sin h,erettigelse under deltagelsen i

den københavnske klubturnering, hvor en sådan gruppeleder bedre nkender" sine folk end turneringslederen,

hvis "kenåskab11 til den enk,elte spiller uden for hans
egen række i stor udstrækning beror på spillerens pla•cering på styrke1isten - der kan jo ake forandringer
i løbet af vint,eren! Dernæst vil det eelvsagt ogaå
betyde en aflastning for turneringslederen i de·t da

lige arbejde med at sætte de forskellige spillere
sammen o" s. v., idet det er tanken, at diss,•e grup'peledere s,kulle npasse11 sin egen række på grundlag af de·

fremlagte turneringsskemaer.
Selv om et sådant hverv for de spillere, der påtager sig det, vil betyde lidt. ekstraarbejde, skull,e
det vel nøk lykkes at finde frem til en bedre ,ordning
end åen nuværende ..

'.§1_l~J:!~-!:'~d _!tl _2!:_~·!!å!~!!~~~e~~~-~.E!!!~!:!:
Urene ska'l behandles med varsomhed; de
derfor:· bank ikke i. urenel_

er

dyr,e ••

*ff*
Vi har jo alle noget at i.ære - forts.a·t • • • så
det vil måske være på ai,n plads at blive mindet om
sådanne små san,dheder som f'ø•lgende:
LASKER. skrive·r: Officerer, der ikke virker, er

til ingen nytte·og tæller ~k~e.

Før altsl dine brik-

.ker sådan~,~-·Tat df:rte, offic~rer bliyer virksomme i den
kortest .mu!fge ti:d, og
sådan at.
din m~dstander har vanl
.
.
j ~

ske,ligt :ve,d at ·angribe ,d ine værdifulde" officN!rer.
Heraf følger: Flyt de midterste bønder, begge
spring~rne__og kongeløberen så vidt muligt i de første 5 træk. Først efter at begge springerne er rykket :frem. og i det højeste• afbrudt ved, at en fjendtlig brik aLåa, trækker man dameløberen, der jo står
forholdsvis godt" Man skal overhoved e.t i åbningssp.illet trække de officerer, der står dårligst, og
under ingen omstændighedel"· nogen anden.

En officer, der stærkt hemmer vore egne bevægelser, skal man. derfor ,stille på
den virker og ikke hemme.s. -

en

plads, hvor

Følg;er m~n dis. se regl~r, vil .jeg ga7 ant?.r e, a
man a 1 d r 1 g kommer til at stå dårligt i åbningsspillet.
Så ved vi det!

Vores sommerturnering - SKALPEJAGTEN - fortsæt ....
ter med ,. uformi_ndsket styrke.

I øjeblikket fører

A. ,M. PETERSEN stort m,ed i alt 77 points, medens de
nærmest •-ef'terfølge-.nde A. BJERG har 41 og A. SLENTE

34.
Sidste spilleaft·en ·f'ør denne turnering påregnes

at blive den 27. august 1952,
KLTIBTURNERINGEN
S,e,1 v om de r ganske vist er en rum tid til, vi

skal møde de fremmede klubber, tror jeg·a11igevel,
at det vil være på sin plade at få fastslået, at således som mødedeltagelsen i en enkelt række -var
sidste år., ikke i A.r kan begrunde deltagelse i klubturneringen, hvis ikke vi her i VS kan være sikker

på at ku.nne stille nogenlunde fuldtallige - ogs~ på
udebane !,
For at nå frem dertil, er det måske ligefr,em nødvendigt på forhånd at udtage et ganske best,emt hold
( ganske bestemte spillere), der vil ·være V'illig til
at møde frem til de 5 kampe, det driej,er sig om i vinterens løb

Der vi.l selvfølg,elig altid være mulighed
for at melde af'bud, men i'kke i det omfang , det blev
il

praktiseret sidste lr, n~r det drejede sig om udekampe.
Ligeleåes vil det måske være nødvend?-gt i
hver række at have, nog'le enkelte reserver, der kan

træde til i påkommende til.fæld.e.
Det er den rent interne side af sagen, men over
for de øvrige klubber, der deltager i klubtur-neringen, kan vi ikke være sådanne ·tiLstande bekendt!
H. VEJRUl' ..

Husk a.t sg, ef'ter p~ reolen •...
Klubben mangler endnu_ nogle af 'bib,liotekets bøger!
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-------·--------·
--------------------·
---------•---------------------,
.----·----Vi vil ikke nævne navne ••• Die pågældende er
selv klar over, at det er dem, det drejer sig om.
Vi har tidligere påtalt, at ,det en~elte medlem må op-

fatte det som en ære, at han bliver udtaget til
at repræsentere klubben ved at spille plet hold mod
de fremmede,.

Det skal siges, at vort første hold - nu m.esterhol,det - altid har haft denne opfa·ttelse, og der skal

ske noget meget slemt, for at et medlem må se sig
nødeaget til at maLde afbud til en klubkamp, Det sam-

me gælder vort næststærkeste hold.

For at bevare vort gode renomm~ ser vi os nød-·

sage·t ti.l i år kun at anmelde d.isse to hold til klub-turneringen. Vi vil . ikke løbe den risik,o om igen,

0:t halvdelen af de tilsagte spillere ikke giver møde,
når de·t drejer sig om at ~pille en kamp ude.

OHR. FABER.

1----------·
---""! l! I!---·-------·
------·
·--~-- - ------------------·---·---·----------·- -------------------------------SPILLEPLAN FOR SEPTEMBER

Så lægger vi ud med VINTERTURNERIN,GEN, og månedens pxogram ser således ud:
Onsdag den 3. : Mesterrækken spiller 1 •. runde.
n
"10.: Mesterrækken spiller 2. runde.
u
"17.: Mesterrækk;en spiller 3. runde
1 .• , 2. og 3. række spiller 1. runde
11

i vinterturn.eringen.
24, : Mesterrækken spiller manglende· og
.hængepartier. De øvrige rækk,er spil-

ler 2. runde.

Der bliver ingen spilleaften onsdag den 1. ck+ober-,
derimod torsdag den 2. O•kt.o be·r, hvor mea bez-rækken spil1,er 4 • , og de øvrige rækker 3, , runde,

*H**
A, M. PET~RSEN VANDT SK.ALPEJAGTEM MED 101 FOINTS
VO.SS BLEV NO • 2 •

------------------- ------!1 ! 9'-- ---·~

Den sid.ste onsdag i augus t sluttede den ordinære
skalpejagt. Noge·n spænding om 1 ste pladsen var der ikke,
da det allerede længe har vær·et klart for deltag,erne, at
A • M • P e· t e r s e n •ville blive sikk•er vinder.
Denne unge spiller, for hvem denne s.ærlig e tu.rheringsform. åbenbart har ligget særlig godt, sikrede· sig allerede i turneringens begyndels:e et forspring, SO'm jævnt
og støt forøgedes~ Det er første gang, at en sp,iller
fra 3, række har vundet s,ommerturneringen, iag vi ønsker
A" M.. Petersen til lykke- m ~;d resul tat,et.. Han .har ikke
alen.e scoret flest points, men han har også været en af
de flittigste deltagere. Kun een eneste ,gan.g i sommerens
løb har han svigtet skalpejagt·en., og 'kun eeR gang er han
glet hjem uden skalpe ved sit bælte. Det var den sidste
aften, hvor han fik minus ee t pointl
Med en drabelig slutspurt si.krede vor ·gamle klub-·
mester, V o s s , sig 2den plad,sen med 82.. points, af
hvilke hovedparten er scoret die sia.ste 3-4 af·tener.
33 af voz-e medlemmer d~l tog i 'årets skalpejagt •.
1

1

Deraf 12 fra mesterrækken, 7 fra 1ste række, 4·fra 2den
og 10 fra '.3di,e række. Den største høst på en enkelt af.ten blev hentet hj,em af Voss med ikke mindre end ·3 3
points i 11· partier - alle vundne. Det er en rekord,

som bliver meget vanskelig at slå - bl.a. fordi det hører til sjældenhederne m•ed 11 partier på. aen aften1 hvil-

ket må.ske også er lidt rigeligt!
EKSTRA-SKALPEJAGT den 3

1

•

,og 10. september!

Bestyrelsen meddeler, ~t· der vil blive arrangeret
en .ekatra-skalp,ejagt - uden turneringsinds.ku.d .... onsdag
den 3. og 10. eepte-m.ber, for at de spillere, som først

skal begynde vinterturneririg~n. den 17. september, .altså
1., 2. og 3. række , ikke skal gå ørke.sløse d Laae to afte-

ner.

Klubben udsætter en 1 ste pr,æmie til den , der

scorer flest points disse to aftener.

En mand til at

lede denne lille turnering aøgea', da turneringslederen
og andre, som plejer at være ham beh,jælpelig med at

føre skemaerne, er optaget af mesterrækkens vin.ter-turne,ring.

RESULTATET
AF ---------·
KVALIFIKATIONSTURNERINGEN
--··-- -------------- -- ..... ---~~-·.-.-om rette.n til placering 1 mesterrækken_ 'blev, at V. Olsen bliver i rækken .• medens Chr" Faber, der ligesom

Olsen opnåede 1 1/2 points, som følge af anciennitetsreglen må. rykke ned i 1ate række. E,. Bang rykker med
2 points op i mesterrækken, medens Grum,, der fik 1 p .• •
fortsætter i 1ste række.

DELTAGERNE I MESTERRÆKKEN
· Nede:nstående bringer vi en oviersigt over de sands,ynlige delt"agere i mesterrækken. Listen mA dog tages med små f o rbeho Ld , da den er skrevet :før indmeldelsesfris·ten til vinterturneringens udløb" Navnene
er nævnt i-- alfabetisk rækkefølge, og listen ser så-

lede,s ud s

-

Harry, Andreasen .... E., .Bang - A. Ej erg - H" Damkiær
E. Engetrøm - Rich, Hansen - H. C" Iv•ersen - K. Iver
sen - Jørgen Jensen - L. P. Lauritzen - Hartvig·Nielsen - V. Olsen - Sahiøl•er ,Jacobsen - H,. Vejrup - -

H. Winde-Wie·mer - E .D. Voss.

I det næste nummer af FRIBONDEN skal vi bringe
navnene på deltagerne i de øvrige rækker og en eventuel v,erifikatiori.. til ovens tående •.

*****

I,enskabsma.tohe·n m.od Brønshøj i. _fe~nia~r .•

Sidste efterlr spillede vi en meget vellykket
venekabematch mod Brønshøj Skakklub, som. besøgte os

og v,andt den af V .s. udsatte præmie. Brønshøj. lovede
at indbyde ·til en revanchekamp i ~r, men da den københavneke klubturn.ering forventes .at starte ,s.ærlig tid,..
l.igt i dette efterår, er klubberne 'blevet enige om at
ud.sætte venskabsmatchen til en gang i febru.ar.

Da ~rønshøj og ,,vi er særdeles jævnbyr,d-ige :.over en

bred front, er der udsigt til, at det ~liv~r ,en interessant kamp, som begge klubber kan glæde -sig til.·
Flere
---

v anska bema t cher i vinte rens Løb.

Da der - som meddelt - ikke vil blive, anmeldt hold
til 4de række i den københavnske klubtur~e~i!,ng, vil be-

styrelsen i løbet af sæsonen søge at få gennemført nogle
venakabataatche r med andre klubber f'or de ''såkaldte" svagere spillere. Nærme.re herom senere.
..
DE

-

llliiiiiill

~

-

GLAD

----·
-----------------------------------------------Er De glad for at komme i klubben - ?
I sl fald bør De ogsl sørge for, at andre fAr del
i glæden! De fleste af os kender en eller anden, som
kan spille lidt hjemmeskak, eller som gerne vil lære
spillet.
.

Forklar vedkomæende , hvor rart vi har det i V., S.
Sig til ham, at han ikke. behøv'er at genere s.ig, fordi
han måske ikke spLlle,r så godt; det vil han lblnne Lære
i klubben~

Vi skal være flere medlemmer. Jo flere vi bliver,
jo mere kan der arrangeres til fryd og glæde for os
alle -· !

Udgivet af VANLØSE SKAICKLUB
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· Det kan lade sig gø~e at overvinde et tvangskomplex - som: f. sx , det, vi har haft overfor Sund'by
- flelv om d.,et skal indrømmes, at vi blev hjulp,et ikke
sl lidt af et antikomplex hos vore modstandere •••

-ngenting er så opmu.ntrert.de so,m at blive undervurderet - så·har man altid e,n fin chance før at vinde"
Det var p,ra·gtfuldt ~t. s·e vore 6-7 f{?lrste spille-

:r.:~ ,, med .Andreasen

i spids·en, lægge modstanderne ned
som på tælling~ - Men • ! lad os i.kke blive ,overmodi-- ge" Vær vis på, at vi v rder-e i turnertngen ikke kan
· 'køre på den fordel at blive undervurdered.e - vi· er
nødt til i de restere•nde kampe at bide tænderne sam-

men og sidde pl hænderne. Vi

blive i mesterrækken t!t

vil

CHR. FABER.

--------·------------------------.
.:. -------·-----·-------·------------·
----------------'----·-------------------------------·
- -- - --------------~- ~...,.. ----------- ------------------~-!
I!"! ! !'-------~----------- ------.

.,,._

Vi var værter i mesterklassens .første runde i
K.SU-turneiritil.gen o.nsdag de:n. 24/9, og vi s~rverede · af-

tenens sensation ved at besejre Sundby med 9-6. Seli
om en enkelt aftens reaul.rtat·-·navnlig lige i begyndelsen af sæsonen - naturligvis må tages med et vist

forbehold, •har· vi lov til at være stol t,e · over d snne ·
sejr. 9 points er ~are at have og kan betyde meget
i den sidste-ende.
·
Meddelelsen om kiubturne:ringens start blev givet
l,o vli-g eent ·fra RSUs bestyrelse, men all~ 6 ho'l'd mød-

te - om Lkke ved fuld styrke så dog fuldtallige; og
arr~.ngeme.ntet var i o·rden, s~ vidt forholdene tillod
det. Der var lige_plads til ae 90 mesterspillere, o

•

efter at vor f'o rmand , CHR. FABER; der fungerede aom tur-

neri.ngsleder, havde budt v e'Lkommen , blev urene aa t i
Brønehø j spillede mod Kampklub~en, F•·rederiksberg

gang ,

Skakforening, og vi mø d'te altså vor gamle bekendt Sundby. Som det snart viste sig, gik vore
spillere til makronerne uden min~reværdskomplekser,
mod Københavns

skønt vi al tid har spillet svagt netop mod danne klub
blde i sin ti~ i 1ste række og i mesterklassen i forfjor. Dengang klarede vi os særdel•e s hæderligt imod så

stærke klubber som Kampklubhen og Frederiksberg (med
henholdsvis 6 1/2 og 6 p .• ), me·n blev slået eftertr,y kkeligt af ds t på papiret svager-e Sundbyhold med 11-4-.

De t var derfor næsten med vantro, man modtog meddele1-

serne om den ene Vanløs•es·ej'r eft,er den anden, •efterh~n-

den som de indløb.
4,-0 ttl Vanløse på de fire første pladser - !

-----------~---·---------·----------------------- .....

er

Det

bemærkelsesværdigt•, at vore spillere i t.op-

pen kl.arede sig så ovenud fint. Og det var ikke Sundb_ys r•eserver, der måtte ned med nakken! Derimo,d havde
vi en reserve, som gjorde en:indsats, der vil blive

husket, Ejn. Larsen, som efter et. års fravær fra a.1 turneringsskak sprang ind på 7de_ pladsen og spillede remis.

Her er resultatlisten:
1 • Harry Andrea.sen - Harry Andersen
:2' E. D. Voss - A. Jacobsen .....

.

;o

~

1

•• • • •

3. A" Bjerg - Harald Pedersen············-

4

inde-Wiemer -· Marius • .,
5. H • V.e J. rup,- - J • F-~.1. c h • . • . . . . .

~ ..•• ~
.

., .• ,
6" .Jørgen Jens en - Frands en • • .. . . . . . .
Ejn. Lar'aen - Brinchs
.
8.
• P, Lauritzen - F. Pedersen
.
.
9" H. C. Iversen - Niels N'ils,son •...... ~
10. K. Iver·s en. - .Suxtne • :
.
.
1: 1 " Rich. Hanaen - Georg Niels,en
,. .
12" V. Olsen - Preben .tfielsren
13. Schøller-Jaco bs en - Kruus e ••• ~ ..
14. .E. Bang -· W. Fris oh •• .,
~. . . . ~
" ..•

0
0

1
1
1

0
0

.....

0

7.

-

1

1/2
-

0

-

.

o·

•.• • • • •

15. Engs trøm - Binding
~
.
Vanløsespillerne er nævnt først og havde hvid på
de ulige numre.
Sammenlignet med vo'r sidste kamp imod Sund:bys mesterhold er r.esultatet forbløffend.e.. Få de 8 første

2ladser fik vi i 1,950 kun eet poi~ t mod 7.

Og nu

6 1/2 m.od 1 1/2! - Men der er fire hårde runder
tilbage. Lad os glæde os over den gode begyndelse
øg ·være forbere·d t på kommende skuffelser .• De øvrige

mesterhold vil næppe. gentage den fej:l, der må væreforklaringe·n pl Sund bys nederlag, og som .e·r stærke
skaks:pilleres største skødesynd: at undervurdere

modstanderen .•.

ONSDAGS-NOTER

af j •

- --- --=======~=====- =·Mesterklassen startede vinterturneringen,.
og deltagerne syntes glad•e og veloplagte

ved tanken om at begynde den alvorlige knivkaS"tning
'igen. Eller var det den fineJ .nye titel, der fik
dem til at" se· så fornøjede ud? 6 af 8: partier blev
spill-et. Harry Andre~sen vandt over Damkiærj Vejrup

tabte til Bjerg og Schø.·ller-Jacobsen_ til H... C.Iversen.
3 hænger. (Her og fremdele~ næv.nes bvid-spilleren

f@rst.)

1

De øvrige rækker spillede 1. runde i den ekstra

skalpejagt"
10~

2. runde i mesterklassen" H.C. vandt over
K. Iversen, og Jørgen Jensen over Winde-

Wiemer"

Partiet Olse,n -Eng.strøm f'ra 1"runde blev

remis"
'17i9.

Vinterturnering i a.lle rækker" I den øverste vandt Schøller-Jacobsen over V,e jrup o

Winde-Wiemer over Voss.

Bang tabte til Jørgen Jen-

sen og K. Iversen til Damkjær" I 1.række tabte Grum
til S.v. Hansen.
S. ~V. Olesen vandt over Stjernquist
og Bengtiaon over Hj. Hansen. F. Seidl ez--Houmann remis.

I 2den række vandt Ejn • .Larsen over Thomsen og
E.igil P. over Slente. Borup tabte til Kartholm og
Gunnar Hansen til Mør.kebeTg. I 3die række vandt
P.J.Jørgensen over Køhler og A"M.Petersen o~er A.
Seidler.

Bi,ehl tabte 'til H. G" V. Hans en ,

M Å N E D E N S

P R O,, G R A M

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

Onsdag,

Onsdag,

-

1 .• okt . : ·vores 2.holå ~pill'er på udebane mod
Sundb,yernes Skakklub, N.I.O.G.T.,
. :Syglandsgaåe 5, S.

8" olct,

Alle rækker spiller manglende og
hæni9:e-partier"
Vores 3.hold spiller på hjemmebane
mod Kvindelig Læseforenings Skakklub.
:Mest,errækken spd.ller 4. runde" øvrige

rækker - bortset fra d.e -på 3. hroldet
,delta~ende spiLlere - spiller 2.runde.
Mandag., 13. okt. : l:!,[esterrækken spiller på udebane mod
Brønshøj S.kakklub, Brh" selska.bslokaLsr-, Frederik;ssundsvej 1 59, · Br h ,
1

Onsdag,

15.

okt.: Mesterrækken sp:j;.ller hænge-. og mangl.
partier. Øvrige rækker .spiller 3.rd.
Vort 2.hold spiller p~· hjemmebane

mod Polyteknisk Skakklub. Mester~ækken spiller 5. runde , medens øvrige
rækker - bortset fra de på 2·. holdet

deltagende spillere - spiller hængeog manglende· partier.•.
Alle rækker spilLe r hænge- og mangl.
part.i er
.

Vort 3die, bold spiller på udebane mod
Lyngby Skakklub,, J([enighed ahus et, Sorgenfri ve_j 12, Lyngby •
Det har desværre ikke været k'l.ub bart muligt at· bekendtgøre da indledende .runder i ICSU-·turneringen for
me·dlemmerns på normal vis; ligesom den ·sene udsendelse
af turneringsprogrammet f:oai KSU har bevirket nage~ forsinkelse i vores eget ·t urnerin~sprogram.
·

=-======·= =·=====·== ======:==== ====::;:=== ~=======-==·============= =
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,

Nr.

11

~1

Så ekal.'vi til at lave fest igen! Klubben har
lagt et lr til sin alder, .og den bjgivenhed plejer
· vi altid at. fejre. Fruern.e og forlovederne· skal jo
have lia•t ekvivalens for de 'halvthundred·e aftener,
hvor. de må undvære den e'l.ske de ,
Festkomiteens·formand~ arkit•ekt K. V. HANSEN,

har så. stnA.t· begyndt.at samle sine tropper, for at de
ret kan koncentrere sig om de·n vigtige opgave. Hvis
nogen af klu.'bbe·ns ·fantasifulde spillere har ~n eller
anden go•d· og q,riginal id·~,,= vil festuavalget tage den
under velvillig ove·r vejelae.

Festen finder ·sted lrørdag den. 6. december· -

billetter fås hos kassereren.
· ·
Lad c·os enå;el ig ik.k;e_ glemm:e . ~~ af . de ..\rigt~B;~t.e
.ting ved ~:esten: TO~LAE.N - :_ D~:r er jo Jr.!3di,t1:on
fo·r, at klubbens medlemmer ~kænker gave·r. t1:-l .tplll,bolaen ·- .ja..~ de"t er vel næs ten det, de gJ.aider· sig ~meet
til. -Lad ,a s. f'å en fin· tombo~a ·1 ~r!
CHR. FABER.
1

....!'.-

''j

~!~!n._~!·å.!:-2!i~-~!:!~~~!å_!.:.!§1!=~ra~~!·ng!!!!
, !~!~!!:~!!!!!~.!-=-D!!_11g1!r:._.~:!gt_!~!-!.=.§!._i_
de, andre rækker.
---"
'1 ! 1!'~---"" " '~~------~....
...

-·

..

Det ble;v et _:.spændende opgør :mel.lem ·Brønsh~j og

os i KSU-turneringens 2den rnnde· i,;·mesterklaaeen,

som f·oregik i re·stauranten på Beil.Lahø j , da Brh" p§.
grund Ed den alt for korte frist·., der var givet til

:... arra~emen~e-t, ·ikke kuf;l.Jl~ .f§; klubb:~~ns. -~~gvenligØ
spillee'ted •. Vi mødte ~a). tsA. værtsfolkene, og· ·e.ntlnu

;i··

mens disse lini,er skrives, mangler eet... parti, men det
foreløbige re sulta t e r i
Va.nløa,e 8 points, Brønshøj 6 + et hængeparti.

H.

o.

Hængepa-rtiet spilles tirsdag den 28/10 me l.Lem

IVE1.SEN og A. RØI, som forøvrigt engang.var medlem af v,s" IVERSEN har en bonde mindre i slutspillet,

men selv om han tabert har Vanløse altså vunde t kampen

med 8-7.
Samtidig slog.Frederiksberg Kampklubben med 9 1/2
- 5 1 / 2, og mee ter-skabsf avor i tten K. S ,. vandt over Su.ndby med 11 1/2. •· 3 ½
' 2.
Stillingen ,efter 2den runde, er
såled es,:· K" S. 21 1 2, V. S. 17 + et hænge.parti, Industriforeningen 14 1/2, Frederiksberg, 14, Brønshøj
12., '1/2 ·+ 1 h.

og Sund by 9 1/2 ~

·

Vanløse ligger altså som en fi.n nr. 2 i det sam-

lede opgør, og det ser jo nydeligt ud, men vi m~: ikke
gle,m me, at vi i de to første runder har mødt .ae·-to
svageete kl~bb,er, og at vi. har de tre stærkeste .tilbage " Vi må være f o rbere,d t,e på at kure et godt stykke ned ad ranglisten og blot håbe på, at vi imo,d, de

stærkeste f~r lige så gode resultater som Brønshøj og
Sundby.

I så fald. er sagen klar for vor fortsatte del-

tagel~e i mesterklassen.
'

Her .e,r resultatlisten f~a matchen mod Brønshøj:
Harry Andreas,en -· E. inudsen 1-0;
E. D. Voss, E. Palmqvist 1-0; ,A. 'Bjerg -,W. Anders,en ·1/2J-_ 1/2;

W~nde-Wiemer. - Jø,r.,.,g
. en Haagen Bansen 1/2 - 1/2; Vej.ru.p -

~1lrkelaen 1/2 - 1/2;

Jørg~n Je·nse.l). - C., ~'homsen 0-1 :;

Lauritzen - Ziegler 0-1; Damkier - Sv. Oleen 1/2 -1/2;
H. ·C" Iverse.n .... Roi hænger;, K. Iversen - Schorhammer
1-0; Rich. Hansen - Zimmermann 1-0; V. Ols,en - Poulsen 0--1; Schiøller-:Jac_o'6.·een ·- v.;· P. ~lmqv.ist t~o;. Engstrøm - Anderse~ 0-1;, E. Bang --.S~iersen 1-0. JVanlø-

se epill-ed.e hvtd ;p l de ul:ig'e

·nr.) .

.··

1

'

'

Andre resul te. ter fra KSU-turneringen. ·• ... ,,
Den 1/10 sp,illede v.·o:rt hold i ~den række ude mod

Sundby, som vandt 6 1/2 . .__ -:5 1/2·, me.n d·esvæirre havde, vi
brugt :en spiller, som ikke var· tilme~dt unt.onen i ~tide,
og, det .kostede -o e et straf:fepoirit,.. .s;åled~s at vi. kun
f!lr 4 1/2 ,,B;<;>iqts .-· '·~·5:,ndere• var·: ~ ... ·.F:t:iia', ·..H ... ~tj ernqvist,
S. Houmann, ·.ElgiT ·Pete~sen- cg Kartholm. ·H.- Bengtes-on

spil-lede remis.
·Samme dag mød tie vo.rt hold i 4 .-række damerne ·
fra Kvindelig Læseforening, ~om be·søgte os og. vandt
kampen med 6-4"
Herm .• iJensen, A. Seidler, P.Xnudaen var aå ugalante at v:i,nd,e" A .• M.~,etersen og

Egon Møller spillede remis.

·

Den 22/10 havde vi besøg af Politiets Skakklub i KSU-tu.rneringens 2den række - og ikke som ·
fejlag•tigt meddelt i sidste nr. af FRI.BONDEN af

P,olyteknis.k Ska.kklub.

De to klubbers betegnelser

er henholdsvis Pol it og Polyt., aå en .forveksling
er forståelig. Resultatet bf.ev , at Pol i tiet va.nd_t
en over,1egen. sejr med 7-2 : ·End,nu hænger dog ;-·· ··
pa.rtf"er" Vore to foreløbige vindere var:· S. W .Ole-:

sen og Hjalmar -Hansen.

.

.

_

NOVEMBER
MÅNEDS PROGRAM
....,
----------___

Opsdag

~**

Mesterholde·t spi.ller m,od Frederiksberg. N. I .o .G. T., Sv_ea_svej B.~. __ - __
den · 5.: Meste-rræ~ken spiller 6.• runde, m-e-,;.
dens øvrige række,r spiller _4.rd.

2" holå spiller på. udebane mod
Fred.erik.s berg" N.I~O.G.~., Sveasvej a.
den 12.: Mesterrækken spille:r- 7. rund:e og· ·
øvrige ræ·kke·r ·5 . runde •
den 19. ·: 3. hold spiller på hjemmebane mod
1

Onsdag
Onsdag

De Døves Skak:k:lub.

Øvrige s,pille:re: hæn.ge og mangl •1.,;

pa:rtier •

·

· ,.-

Mesterholdet ep'iller mod Kø.ben.i
havns; Sk~kforening.

.Spilleste:d,:

N. I •. 0. G. T., .Svea.avej B.
· Onsdag de·n 26.: Alle rakker:
hænge ag mangl. p$,r,t~ ... ·
.
·_Onsdag. den }. december: 2. hold spiller på hjemmebane mo,d In,du.striforening,ens
Kampklub. Øvrige fra 1 • , 2. og 3,.
'

'

rk. spiller 6.runde, medens meste!'rækken spiller 8. runde.

Deitagerne i.1. række; Jack Grum, _l'=;•'.-,l1r.ii;s,- F. Sejdler
S. W" Olesen, S, ,. Bengti9son, Hjalmar ~ns.~n,. H. StjernDeltag·e,...ne i 2 •. r.ække:·•;·,A, Mørk,ebe~g, ~idh;. •,!acobsen,
'f ·. 1 .~-Borup, Gunnar Hansen, Eine~ La~rsen; ·EAgil I>'etersen, ;,. "
A. Slente, Th. Tpomsen,. _Erling Thama.,~A,, E. Karthblm,
K. V" Hansen"
I

I

~

-

1

•

~

~

•

l

•

• I

I

I

I

I

P.S. til septemb~~~~r. ~ .,_ ~ t : ..... ;, . .·
I n'.':'. 9 kom vi .f·a-r.- ,ijtptder at skr-Lve , a t P •.: J. Pe-

tersen: var den første sp1ller, fra;. række, som havde
vundet en sommertu~nering.. '1?·. KNUDSEN har gjort os
opmærksom på, at dette ikke e1= :rigti-gt .. ·. Han ~andt nemlig som. del tager i 3. række _s.ojnmerturneringen i 1948"
1

Onsda.gs-noterne

udgå.r -i dennef"~o'mgang - dels fordi
pladsen er begrænset, men ·rtavnJ:.fi; fordi'. a·er i. ·alle ræk.
E~ :·· ker har været spi'llet ,så mange· ~.ampe mo.~. de f.r~iµm,ede,
at onsdage~e. ~r- væ~-~t m_er .e·~~er.; mindre "unormale",
og kun et fåtal partier i vo·Te; 'hjemlige turneringer er
blevet prog-rammæssi.gt a:t:v·ikl>e8e--./;
.,
J .~

,

1

1

•

••r
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FRIBONDEN
MED.LEMSBLAD

FOR

VANLØSE

SKAKELUB

'H U S K
A T
---·---------=-==·==---ii! li'li - -------

-Tidspunktet for STIFTELSESFESTEN nærmer sig med

r'aake fjed?

går.

HUSK, AT

Det er lørdag ,den 6" december, det fore-

tage den ,eller dem med, som De gerne vil gi-

HUS~ AT

.ve en· glad aften .... _l
billetter kan fås hos kassereren.:

HUSX,.

billetprisen ligger under ethvert lavm~l.

AT

HUSK1 AT

medbringe de gevinste·r., som De vil skærike
tombolaenj førs-tkommende spilleaften, onsd ag
d en 3. december.
ove r-skude t' fr·a tombolae.n bliver anvendt' til
v.'ar tradi tio~elle nyt~rshø jtidelighe1.1..
medbringe højt hurp.ør på :festaftenen~

HUSK 1_ AT

Huskat !

'
.
GODE NYHEDER FRA MESTERKLASSEN.!

-------~---~----~----~-~--~~--~
Før sidste runde ll_gger Vanløse på 3die
pladsen m~~ gode udsigter _for at bevare
stillingen.

•

.. '·

Sid,en sid.ste nr , af FRIBONDEi! har vort mesterhold
spillet to kampe i KSU-turne-~,.ing·en, og selv om. vi tabte dem bøgge , har vi lov ti~. at være stol t,e over. resu.1 taterne - hvor paradoksal[t dette end lyder. Men vi
mød te. i dis·se kampe de to stærkeste københavnske hold:
Frederiksb'erg og Københavns ~kakforening.. Begge kampe
foregik i F.S.,s spil.I,elokale·, og her finder også den
~idste kamp i klubturne-ring-en sted i begyndelsen af·

det nye år, men v'i kan desværre ikke anbefale vore medlemmer i stort tal at gå ind for at overvære den, da
lokalet er så lille,, at der dårligt er pLad s til andre

nd spillerne selv.

F.S. mødte vi den 4/11, og slutresultatet biev
7 0-5 til de fremmede, m.en det var et hæderligt resultat
for vore spillere
F. S. vandt ~l"!-lbmesterska~e~ i f ~or
og har også et meget stæ·rkt hold 1 år
.Samtid.ig spil
lede K.S. mod Kampklubben· og vandt med 12'-'3, og det
spændende opgør mellem Brønshøj og Sundby end te med
8 1/2 - 6 172 points til Brønshøj. Dermed rykkede Frea

.

o

.'.'.!

eriksberg op på 2den pladsen, vi gik ned som nr" 3, og

da I "K. fik 2 straffepoints for at have anyend·t en apd L
ler, som ikke_ re.:t:t;idig_ var _t.ilmeld t unionen, røg denne
klub helt ned i bunden ,

Af vore sp·illere vandt A. BJERG:-,
E" BANG deres partier"

K. IVERSEN og .

Remis spille,de WINDE-WIEME.R

(på 4de-pl~dsen _mod ~ornerup!),. FABER {som reserve. på

8.pl.) og RICH.HANSEN og ENGSTRØM. Resten var nuller.
Tirsdag den 25/11 blev 4de runde spillet~ '.Her
mødte vi årets mesterhold fra Københavns Skakforening.
2 partier fra denne mat,ch er ikke af'sluttede, men det
foreløbige resultat er 8-5 til K.S. I a·e t,o hængepartier er der mu,lighed for 0n remi,s i det ene; ~CH. HANSEN har ganske vist en bonde mindre, men det behøver
jo ikke at betyde tabt kamp , og i det andet aynee E. D.
VOSS at have gode chancer for gevinst. mod HAAHR,.· - - . .
'
I 4de;, runde vandt Frederiksberg ·stort over Brøn·s-

høj: 12-3, og Kampklubben slog Sundby med 9-6.

Herefter

er den samlede stilling i· me·st,erklassen tSåledes;
E. S..
41 1/2 points + 2 ,hængepart·:i:err· ··· ··

F.S.
. ,,

36

V. S. --~ . --27
25,
Br.S •
I .K.
24

Sundby

22'

"
" ~ + 2 hængepe:r:t:ier

-·· ~

"
tt

.

n

I _sidste runde skal K. S. mø,de Brønshøj, s·~dby får
fornøj,elsen mod F.S., og Vanløse møder I.K. Xøbenhavn,s.
Skakf'or,ening kan vist roligt betragte ip.~sterska.bet som
vundet, da der ikke er nogen sandsynlighed for, at F··• S.

kan hale "5 1/2 points ind 'i den ene match.

Det mest
spænd end.e bliver, om Kampklubben kan vinde så stort

over os, at vi bliver fordrevet fra 3die pladsen.
Dette er naturligvis ikke ude Lukke.t , men da I .K, s
mesterhold for tiden kun. synes at være en sveg afglans af' tidligere tiders kanonhold, og da vort hold
hid Jil h~r gjort en virk~li_g_ fin i1;1-dsats i er det jo

ogsa muJ.1gt, at det kan Lnd Lede det nye ar med at

give den endnu et be tte nøk og hjerrrføre en 3di.e præmie. Det vil blive . en hir?torisk dag for Vanløse
Skakklub,, hvis det lykkes,!

Her er resultatlisten fra matchen

mod Københavns Skakforening:
HARRY .AmJREASEN - JUL •. NIELSEN

1/2 - 1/2

VOSS - HAAHR hænger.
WINDE-WIEMER BENT L,ARSEN
FABER
- :POVL MARTINS>
VEJRUP - PER MØLLER
.JØRGEN JENSID-T - VILLADS JTJNCIIBR
LAURIT ZEN - AUCHENBERG
DAMKIÆR SV. PETERSEN
H"C.IVERSEN - BANG CHRISTEN:SEN
K. IVEBSEJI . . . l?REBEN CHRISTEN SEN
1

RICH. HANSEN V. OLSEN - fru

- 1
-·. 1
·- . 1/2
..... . 1
·- 0
1/2 - 11/2
O - 1
O - 1
.STENDER PETERSEN hænger

INGRID LARSEN

O
0
1/2
O
·1

O

-

1

SCHIØLLER JACOBSEN - M. GUNDERSEN 1 E. BANG .... POVL RASMUSSEN
1/2 - 1/2
ENUSTBØ.M - WILLUMSEN
1 - 0

0

-~-GOD ID.E 'TIL EN JULEGAVE, TIL DEM SELV!
======·=============·=~==.::::~~~=:======~=

Jens Enevoldsen har skrevet en herlig morsom
bog; 2,0 ÅR VED SKAKBRÆTTET - sprængf'yldt med spændende opiev,elser og intei'eS'saTJ.te partier. Bogen er samtidig en skild.ring af hele Danmarks skakli·v i di aae

Ar og de udenlandske berømtheder, set gennem Jens
Enevolds.ens stærke brillero Først.sluger man den
til sidste blad i e e t åndedræt -· så kommer man til-

bage - til den gang pi gang og studerer partier åg stillinger ~ s.må _bidd,er med fornø jel.se og··· udbytte. Det
er et digert værk - som mester Jens himsel:f ... med.

masser af illustratiøner og 'i et fornemt udstyr.

Den koster kr, 32. - (indb. kr. 40. - _) . og )ran fås på
rate" FRIBONDEN formidler gezne forbindelse mellem
køber og sælger?
PROGR.A.].[

------·---·-----------·
----~
-----------------------------------Onsdag den

Vort 2det hold skal spille på hjemme
bane mod I .K. ·

Mesterrækken spiller 9.run.de, medens
de øvrige række·r spiller 7.runde.
"

li

10 .. :,

Yort 3di1; hold skal spille på hjemme1

bane mod B r'ønahø j • ·

Mesterrækken spiller 9., øvrige rækker 7 . . runde.
11

11

17 .. :

Me sterrække:n 10" runde"

øvrige rækker sp:lller 8.rd.
Mein__g._ag

11

22.:

Mangl,ende og hænge par-H e r-,

TirsdE!,g

11

30 •.:

Klubbens årl.ige ·- kai'femik med formandsbere:tning og, ,~fterfølgende hold-lyn.

---------·---

På grund af jul og ny'tår udgår to onsd age ,
som ved imød~kommenhed fra værten erstatte·s
af en mand ag og en tir~d:~g
. J

Og hermed ønskes alle medlemmer og venner af
VAHLØSE SKAKKLUB en g l æ-d-e 1 i g
jul og et
g o d t

n y t

I•

Red.
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