
FRIBONDEN
MEDLEMSBLAD FOR SKAKKLUB

Januar 1955

D Ø D S F A L D

Nr. l.

Det er blevet os meddelt, a.t EGON MØLLER afgik ved død.en
for kort tid siden.

EGON MØLLER havde i flere år været et trofast medlem af
klubben og spillede i 3. :række. Han var afhold·t og satte præg
på klubbe:q. ved sin gode klubånd.

Æret være· hans mind,e •
VANLØSE SKAKKLUB

SE OG HUSKt t

I• · ~Q~~~~~~~~§_2.:_:?~-~.:_g~~-!2~~~-§!'I!:r•~'.!'.-,!_
FEBRUAR~--------

TI. Obl-igationerne (klubbens) gav ikke nog.et i 1954.
-- -- ------- - _ _ ,_ ---,- - -- !1!* '!1!!!'" - ,_,_-~-----i-----------·---

:III. Pr. 1"1.1955 er vore r,estancer 281 kr. Der har været
god tilgang til kassen, men vi drømmer ,alle om den dag,
hvor vi alle har betalt sen måned eller .m0re fo ru.d ~
Glæd klubben og dig (Dem) selv med en indhe tal ing. Den
må gerne være beskeden.

IV. Vi blev "sn:ydt" for onsdag den 29. december. Der var
Lkke plads. Men da det var lige efter den trættende
jul, har vi måske alle (især familien) været glad1e for
et pusterum? '

V. HUSK den halvårlige beretning den 5. januart
======= --------------------------------------



VI.. KLWFASTELAVNSFEST LØRDAG DEN 12. FEBRUARt i\
=> =-=c~=-=~---=-= -==== ==-===~--=============

VII.

VITI.

Medlemmer, der er interesseret i DANSK SKAKUNIONS .EMBLEM,
bedes henvende sig til kassere,ren.

0 B S t SKAKBØGER KAN LÅNES på bibliotekerne L-== -====~~===-===
SE VEDLAGTE BOGLISTE"=======~===~======~~=

S P I L L E LAN F O R JANUAR

Formandens halvårl;Lse beretning med påfølgende
holdlyn ( es kaffe for egen regning~ }

tirsd!g 11.jan.. 1' holdet spiller med' FmSKA (udebane):
Carlsb·er_g, indgang gennem porten Ny Carlsberg
vej lol (før Elef,antporten. fra bysiden).
Mød,e,tid: 19 •.30.

12. j1a.nuar: TEORI. 2. ho,ld mod Sundbyernes Ska.kklub (udebane),
Byg-landsgade 5 .11 • Øvrige spiller hænge- og mangl.
partier.

3. hold mod FIRSKA (hjemmebane),. Mesterltlassen
spiller 9. runde; og de øvrige klasser 7.rund,e.

tirsdag 25.jan. 41 hold mod Industriforeningens '.Kampklub
(udebane), Vesterbrogade.

TEORI. Mesterkla.ssen spille:r lo. runde; alle an
dre klasser 8. zunde,

For klubbens nye medlemmer vil der blive startet en lille
intern turnering. Alle .spiller mod al.Ls , Turnering.sindskud
O kr.1 Næinnere oplysninger fås hos turneringslederen (VEJRUP).

KØBENHAVNSMATCHEN Sammen med S .A .S. (Storkøbe·nhavns Arbejde:i:·-
, kkl b- b ) h K S U • d f 23=================== s.i:ca · _u - er · ar • • • • 1. ag,ene : ra - .nov.

til 3. dec , arrangeret en match mellem de tre bed sbe spillere
fra de to organi.sa tioners københavnstnrrnez-fng ,



RESULTATER :

Me sterma.tch: BENT LARSEN:
BENT KØLVIG:

1 - y2
0 - 1/2

0
1

1 ial t 21/2 po ints
0 n 11/2 "

2. og 3.ernes match:

HENRY Al'TDERSEN:
BJARNE SPAIK:
POUL MARTINS:
HARTV .NIELSEliT

X -0 -1 -
1 -x-1/2 -0
0-1/2- X -
Q -l -0 -x

H 2 "
H 11/2 "u 11/2 u

" 1 "

Et trofast medlem (CHEMNITZ) har sendt FRIBONDEN føl
gende vers (Vi håber at modtage flere bidrag l):

' .

Den første tid, jeg spilled. skak,
og spillegiften ind· J'eg drak,
kun lidt jeg tænkt,e, før jeg trak,
og derf'or fik jeg altid "Lak",

Det var min lærer, Søren Bak,
der flittigt t:ræned mig i skak;
men resultatet blev kun "ak t "
Dog mindes jeg ham tit med tak.

onsdags, da jeg var til akak ,
vi ærligt først om farven trak,
og jeg fik hvid, den anden hLak ,
Ih~ hvor vi tænkte, før vi trak.

Han piben frem af lommen trak
og stopped sindigt med tobak,
og ko ku æde rughalmsstak
imellem hver gang nogen trak.



Jeg tror, min hjerne ligger brak,
hver gang a jeg skal spille skak.
Den kolde sved på panden prak,
for ban .gik f'rem, og· jeg gik bak.

Og uhne-t sagde tik ·og tak.
Jeg -gø s, hver gang a manden trak,
og 1tænkte højt og sukked e Ak,
jeg -spiller som en a.Lmanak

Det endte med et vældigt krak,
og det var mig, som fik tobak.
Så blev jeg vred og brædtet smak
i ho' det på ham, så det flak .•

,.

Og han sprang op og skreg Polak~
og snuppede sin hat og fra.k,
før han forsvandt og døren smak
Hvor er det hyggeligt med skak'.

B" C.

Den 12/2 går det løs • • . Programmet for denne årlige
"skakløse11 lørdag bliver i hovedtræk som·følger:

I<l. 19..;;___---=-,;~ ;:_;;;

Kl.. 19. 3o åbner tombolaen sig gæstfrit (jo :flere der kommer 1
desto· flere gevµ1ster~)

Ca. kl" 20 får. vi en lille anretning (med øl l)

Fra ca. kl" 21'~ En tønde slås i stykker.
Der danses -.
Der synges (ikke blot af DIG)

- og meget andet

I næste nummer af FRIBONDEN' skal vi lægge det i lidt fastere
rammer ( også prisen) •



NB: TOMBOLAGEVINSTEil ·MOTITAGES GERNE AF_,__ , , , _
OG GIVES GER..~E· T IL------------------
VORT ÆRESMEDLEM, HR. FABER •••------------------------------

Dette er en formaste ...
lighed~ FRIBO:NDEN har jo ikke spurgt hr. FABER ... men vort·
,æresmedlem har aldrig svigtet os, så måske rent undtagelses-
vis • ,. .....

P O K A L T U R N E R I N G S F A D Æ S E R \ ~
====----= =~ ~=-----===-----===- -= ~====-============~z=

l" e4 ,c6
2. d4 d5;
3. Sc3 dxe
4" Sxe Lf5
5. Sg3 Lg6
6. S,f3 Sd7
?. Ld3 e6

Ekskl.ubmesterens selvmat:

Hvid: H.C. IVERSEN
Sox-t: A" BJERG
Åbning : Caro - Kann (VEJRUP kalder

den fattigmandsåbningen,
g her.slår det til •.•

desværre).

8. o-o Ld6
9" Tel Se??

(nu ville sort
prøve nye ve j·e,
og de:t var Iver
sen ikke sen til
at gå ind p~ ~ )

lo_,. Sg5 LxL. __
1.1. DxL Sg6
12. Sf5t Lf'B (hvad el-
13. Db3i Se7??"lers?)
( so r-t ville gerne have

· a.fbytning for at ud
skyde matten en smuke ~)

Redaktøren har inter-•
v1,ewet BJERG, som udta
ler: Det er min hidtil
værste buk; eksempel på
skakblindhed af grove
ste art i en meget rin
ge stilling grundet for
fejlet åbning5træk._
Det var en sær fornem
melse med kongen kvalt
af en hest~

.A" M. PETERSEN" kender 'kneb ene t
= ========== ~=~=~-==~-=-=====

~. kl.ubb en) som sort gav i pokal turnerin
A.M •.PETERSEN (hvid). Det er et slemt
f4 Ld6 l6. Do3 Sc6
fS+ Kh5 17" Se5+ opgivet

LH- Kxg4 (En åbningsfejl er nok til
Dxg?+ Kh5 at vælte se l,v den stærke-
Lf7+ Kh4 ste spiller, ,5å mege t mere
'f3+ Kh3 som den manglende bonde på
DxTh8 IJcf5 f7 ændrer åbningen fuld-
J:cf5 De?+ stændig).

Le6 Sf6
Tgl Sg4

9.
lo.
11"
2.
3.

14"
5.

P. FRIIS (nr , 2
gen bonden på f? til
handicap i 6

7.
B.l " e4 · e5 · ? ?·-

2 .• Dh5+ Ke7
(der er intet
bedre, og alt
håb er ude~)
3. Dx,e5+ Kf7
l~- • Lc4-+ d5
5. L~d5+ Kg6



VANLØSEBERØMr ÅBNilJGSFÆLDE DUKKER OP----------------------~----------------

KØBENl-IAVNS SKAK UNION HAR MEDDELT FLG • :

1. e4 e5,
2. f4 Sc6
~• S:f3 d6
4. Lc4 Lg4
5. Sc3 Sf6
6" o-o Sh5?
7. Fxe5 Sxe5 ??

Hvid: (en ukendt Lyngbymand)
Sort: Lindblad•

8. Sxe5t ~ LxD
(Der tabes mindst
en officer)
9. Lxf7+ Ke7
lo" Sa.5 MAT~

Denne mat er verdens-. - .

berømt, og mange stær
ke spillere er :falde.
som offer for den.

"K .S. U .-meddelelser".
K; S. U .-MEDDELELSER :fremtræder fra nytår som et blad undeæ navnet
"K.S.U.-Nyt'1" Det 3,idste blad, som K .• s.u. havde , efterlod sig
trods alt et stort savn, og K.S.U.s bestyrelse vil nu søge at
afhjælpe dette savn .•

At udgive et blad er en kostbar historie. 11Skaknyt" slugte
ik:ke ,så lid·t af K.S.U" s midler, og en sådan udgift kan vi på
ingen måde tillade os nu, hvor alle udgifter ,er stig,ende, og en
kontingentforhøjelse i hvel't fald ikke foreløbig vil blive f,ore-
slået.

Men v:i har stor brug for et blad, d,er kan bringe bud til
interes.s.erede om de mange små og store ting., der sker i skakkens

'verden, set fra K.S.U.s horisont. Derfor har bestyrelsen for
K.S.U. fundet en må.det hvorpå vi kan løse spørgsma.let uden at
belaste kassen nævneværdigt"

Bladet vil koste 4o øre pr .•nr, , og abonnementet tegn,es for
10, nr, ad gangen. Med det udsendtG 8 "nr., vil der følge en giro
blanket, nvo rpd fornyelse af abonnementet kan ske •. Løsnr.salg
af bladet finder ikke sted.

Der kan ikke ventes udsend t et månedligt blad. I vinter
sæsonen udsendes et nr. pr. måned, i den øvrig,e tid. efter behov.

Bladet bliver kun et meddelelse·sblad, der holder medlem
merne Wlderrettet om f'oreteelserne ·i den københavnske skakver-·
den., - Abonnement tegnes ved på postgiro nr. 289.62 N.Schultz,
Vibevej 75 .1', København, N "V" at, indsende 4, - kr. Beløbet
kan. også indsendes i frimærk,er til samme ad'rease ,

(Vor kasserer vil sikkert ikke være villigt.il at ordne indbe
talingen på medlemmernes vegno l )



over de medlemmer, der deltager i klubbens vinterturnering,
med adresser og telefonnumre 1 henhold til kassererens opteg
nelser. (Nu kan man altid få en gang ekstra skak, hvis man
tr,ænger til d,et~)

E.
A.
H.
P •.
R.i,ch,.
Sv. V.
s.
H. C.
H.
Jørgen
A.
L •. P.
H.
E" D.

Bang , Lin.nesga<;i,e 39 , K •
Bjerg·, P:ti. Sohousvej 19.1', F.
Damkjær,. Jylling,evej 191, Va.nl.
:Friis, Joachim Rønnowvej 5, Virum.
Hansen, Lyngbyvej 348, Gent.
Hansen, H. Sohneeklothsvej 13.4', F.
Houmann, Rundholmen 36, Vanl.
Iversen, Jyllingevej 125, Vanl.
Schøller Jacobsen, Arnestedet 21.l', van1·;
Jensen" Gl. Jernbanevej 1.4', Valby
Jørge_nsen,Bobakken 12 st., Vanl"
Lauritsen,Lundg,ærdet 15, Vanl.
Vejrup, Mølletoften 24, Lyngby.
Voss, Ved B,ellahøj 15"4', Brh.

I. KLASSE-----------------

PA :J-6?9
GO 7884
RØ 2296
~-?o-36

DA 2004-
DA 8257
VA 70,61

DA 7706
LY 3ll5
BE 1858

H. Bengtsson., U:ff-esgade 2, N.
iel s B jerg, Tr,epkasgade 6, Ø.

Chr" Faber, Jyd,ehol.men 27, Vanl,
Axel Hansen, -Gråstensgade 8 st., V.
Hjalmar Hansen; Ålekistevej 223, Vanl.
Th. Jensen, Birkagerv,ej 3, Vanl.
Ku:rt Kohler, D·annebrogsgade 1.4' th., V.
G.. Ladeg:aard, Vanløse Alle 63.1', Vanl.
Gosta Mortensen,Stilledal 53, Vanl.
V. Ols,en, Køgholtve,j 16.3' ., Vanl.
Emil Hvalsø Petersen, Saxhøjv,ej 18 s t ,., Valby"
Eigil P1etersen, Kærholmen 13., Vanl.
H. Stjernquist, Jyllingevej 2, Vanl.

TA 2185y
N'J 213,9u
DA 2689

DA 9764-·
DA 5o81

DA 9464
DA 4-3o8
D"A 188.1
DA 5660
DA 1443



I I •1 KLASSE-~--~--~----~------
A. BARKHUUS ,
H. G. V. HANSEN,
HERMANN JENSEN,
G. LDIDBLAD,
H. LINDSGA.ARD,
N. MADSEN,
A. M. PETERSEN,
VIGGO
A~ SLENTE,

Tjørnelunds Alle 46, Valby
Vanløse Alle 102 .2' , Vanl.
Gartnergade 9 G ., 1' th.
Ko,ngsdalsvej 4, Vanl.
Ålekistevej 138 .31 , Vanl.
St:i,.lleda:l 331 Va.nl.
Rundholmen 3.11, Vanl.
Vognmandsmarken ,Q 4.1', Ø.
Nyelandsvej 37.3' .. F.
f' E

II. KLASSE~--------------------

.DA 8627

G.
A" H.
EnER
ERNST
.ARNE
ARNE
c.
BENT
P. J"
CHR. P.
F. H.
CAnLO
POUL
PETER
'!IH•

BORCH,
CHRISTENSEN,

'SØRENSEN
THOMSEN,

Tir~bæksve j 15, Vanl •
Je~ba.ne Alle 14, Vanl.
Peter Bangsvej 39.2', F" Ctr.9292 lok.4-8

I • ; I

Veras Al.le 20., Vanl.
Stadilvej 8, ;vanl,.

• l ,

Stiiledal 4e, Vanl.
Frede_riltsbp~gv;'?j 12 B .3• NV.
Åtekiste\rej 80,, Vanl.

· Vinkelåger 22.2,' ., Vanl.
Søndervangs All,e 17, Valby

17, ---
Boghold,er Alle'· 66, Vanl. DA 4711 DA 3006
Ålekistevej Io9, Vanl.
Hylteb j erg. All,e ,7'0 .l' , Vanl •
Fossgårdsvej 19, Vanl. DA 3326

HANSEN,
JACOBSEN,
\Jedel JENSEN t

JESPERSE.N,
JOHANSEN,
J0RGENSEN,
MADSEN,

N Y E M E D L E M M E R-------------------------
SV, NIELSEN; Rydsletten 9 st , t,h., Vanl.
ARNE JENSEN, Jernbane Alle 79, Vanl. DA 783?
SV. E. CHRISTENSEN, .. ; Folkvarsve j 16 .l' , F. på ny medlem.
ARNE' NIELSENt - :rfi'flleda.l 32, Vanl. DA 669? vega,.,

FRia0NDEN
Udg. : VANLØSE SKAI{KLUB • Formand: JØRGEiN JENSEN,, GI. Jernbane
vej, VA '7061. - Kasserer: H" SCHØLLER JACOBSEN, Arnestedet 21,
Vanl. DA 8257. - T·trneringsleder~ H" VEJRUP,. M,ø,lletoften 24,
l<gs. Lyngby, LY 3115. - Redaktør! A. BJERG, Ph. Sc.housvej 19.1·1,
GO 788-- Duplfk~-BUREAU CAPAX, Kj.eldsgårdsvej 27E, VA 1207.,.



FRIBONDEN
MEDLE,MSBLAD FOR VANLØSE SKAK KLUB

RESERVER LØRDAG DEN 12 .• FEBRUAR TIL VOH KLUBFE'ST - '• '•

Her 'e·r" det endelige festprogram:-------------------------------
Festen bagynder: kl" 19.oo

Kaffebord: kl. 19.30
Tombolasalg:et ( med rare ting) starter: kl. 20 .oo

Når alle de gode gevinster er i havn, går vi over til

BROGET UNDERHOLDNING med fa.stelavnshalløj, dans e te"

Billettern,e--------------------
må af hensyn til arrange:mentets gnidningsf·ri forlob købes

( _g__g_ betales~.) forud hos kassereren, og .R r i s e n er

mindre end det månedlige medlemskontingent: ~!'!._.2!.!2.!.

NOK EN DA.G, VI SKAL HUSKE\.
Onsdag den 23" febru.ar SE_,~les

3.. ,o.g 4" rl.l;tlde ,a,f POK:ALT URNE

RINGEN.

Afbud skulle m e g e t g e r n e u n d g å s , så. vi

f,~r et så retfærdi_gt r,esul tat ~om muligtt



ENKELT'MANDS'TURNEFINGEN F'OR KØBENHAVN

Torsdag den 17/2
Tirsdag den 22/2

Mandag den 28/2

Torsdag den 3/3

Onsdag den 9/3,
Mandas · d,en 14/ 3
Tirsdag den 22/3

Der er afslutningsaften de:n 29. marts med præmieuddeling.

Spillested~ Grund tvigs_~\lS. . ......

Desværre har det ikke været 'FRIBONDEN -muligt til dette
tidlige nummer at få fat pli aplysning,er angående turnerings
indskud og sids•te frist for anmeldelse. Vor turneringslede
vil sørg.e for, at de .nødvendige oplysninger gives i klubben,
men hvoi'fo,:r.· ikke anmelde· deltagelse førstkommende spilleaften?
--- Det :Y:11 ~es af spilleplanen, at vor klu.baft·en iklce bliver
berørt af turneringen undtagen for så vidt ang§r onsdag den
9. marts. Der er derfor så meget mere grund ·til at"'prøve
kræfterne på "udebane" mod nye ansigter, der ofte ligefrem

J ~yser af gevinsthunger\. I vor interne turnering vil der jo
altid være en vis "jeg-ved-hvorda.n-han-skal-.have-det11spille
måd~ meø ...dexaf følgende afslapning\

. V$· ·-t;frænger alle til - om man så mi sige - en. skaklig ind
sprøjtning i den mørke__ v:t-n.-t;;ertid., hvor de t·ørste runders spæn
ding i vore egne turneringer har lagt si,g noget.

DESUDEN er det deJligt at slentre omkring ei'ter .en hur-
1 .,tig gev~nst. (og et ep.kel t tabsparti) og være ''ugle".. Vi føler
• ·::o·'S alle· k'"logere., når vi bar det hele på afstand, og hvad mere

·<i --~g_ 1/ig_t.ig,eTe er., Yi blivier faktisk klogere af at iagttage de
stærke !pilleres ,stil og kombinationer i stillinger,. hvor vi
:selv ved hverken ud eller ind~

. o_g~~ .Vanl.aae Skakklub som helhed vil nyde gavn .ar., a.t
månge a;f medlen:n:·'Jrne får skarp og spændende t·ræning og skaber
et navn for klubben. Måske kan man ikke nemt afse tid til
denne turnering, men man slii;al ikke undvære den store f,ornø;jel
se, det ,er at kigge :i.nd,en f'or i grundt,vigshus en aften eller
to" Det kan moget vel give lyst til deltagelse næste år, men



springet k~-:g altså gøres n u '•

------------------------
Sidste dag for anmaLdeLsen er onsdag d. 2" fehr.------------------------------------------------

TURNERDTGS.PLAN FIOR FEBRUAR 1955

2-••Onsd2K_ I kl:t,1:bturne:ringens sidste runde- sp.ill0r vort
1.. ho.Ld mod. Politiets Skakklub i Grundtvigshus.
Øvrige spillere afvikler manglende og hænge
partier.!

Vort 2. ·hoid spiller på hjemmebane mod Frede
riksberg Skakforening. Mesterklassen spiller
lo. rundtt, og øvrige klasser spiller 8.runde.

3.holdet _i;noder Københavns Skakforening· {ude
bane),. Gl.~ Mønt 1.31 •

Onsdag 16.: Vort 4-. hoLd møder på hjemmebane Københavns
,, l

Skakforening; Meste~klassen spi.ller 11. runde
og. qvrige kl.asser afv:i.kler 9. runde.

ONSDAG 2_,3,, :· ':Pokalturneringens 3. og 4;·runde ·-(helst INGEN
afbud!)

Onsdag 2/3 Mesterklassen spiller 12. runde og øvrige klas
ser spiller lo, .. runde.

====~-===========--~ -=-============-=-==~===~-===========---
RESULTATER FRA DEN HJEMLIGE TURNERING:

Ne~terkias~..!!= H. Damkier 51/'2 (7), H. Vejrup 41/2 (6)
Jørgen Jensen 41/2 (7)., H.C.Ivers-en 4 (5)

1~ Klas.se: Kurt Køb.ler 51/2 (6) t H. Stjernquist 41/2 .(7)
_Cbr •. Faber og Hj. Hans,en hver 4- (5) t
T~, Jensen 4 (?).

2.• ~la~se:
'.I\

A.M.Petersen_ 41/2· (5), V .Madsen 4 (5,), Viggo
Petersen 31/2 .(5) ,, A • B arkhus 3 (5 ) , H • C •
Luna~·~a.ar,d 3 , ~ 6) , ,

'Tn·. Thomsen 7 (8), Chr. P. Madsen og Arne
Jacobsen hver 6 (9), Gunnar Borch 5 (8).



ÅBNINGSFEJL I SICILIANSK FORSVAR

(forhastet udfald; bedre
d6 e·l:ler Sc6)

{på:Se4 følger: Dg4)

- c:5
' "" . &6 .. :_ -· .
X d4
- f6
- b4

c?
~e~
c5

Sg8
Lf8

1... e2 - e4-
2. Sgl - f3
3. d2" d4
4. Sf3 x d4
5. ,Sbl - 03

(der er· ikk~· noge·t bedz-e ,
men prøv aeLv; )
(bed.re er: Se5: og hvid
svarer: DdÆ)

-1• Ld3 - g6+ ,og hvid skulle igen gerne vinde (Der er noget
med La}+)

6. e,4 - e51• Dd8 - a5"?
7. e5 x f6 Lbl+ x c3+
B. b2 x c3 Da5 x c3+
9 " Ddl - d2 De3·, x · al
lo. c2 ... c3 Dal · - 'bl ( ellers tabes di1:1.men ved
11 • Lfl - d3 Dbl :-- b6 S'b 3 og L43J
12" f6 x g7 og hvid vinder (ved rigtigt spil).

II. De første· 5 træk som i~ f'orrige parti)

6. Lfl - d3, d? - d5? (korrekt er: sc-6)
7 • e4 - e5 Sf'6 · ·- d?
B. Ddl - g4 g? - ,g6--
9. Sd4 X e6~ Lbl.1- - c3+
lo • b2 X b 3 f7 X e6

l

·=====~-------- ~--- ----- ~=~---~---------------====- ------:-- -- ---
L.P.LAURITZEN har' sendt FRIBONDEN følgende:
B:WMST TIL REDAKTØREN Det er ikke til a.t nå at få de aviser
==:::::;=====!!:============ læst. Man ser på klokken, måske en

time til Berlingeren., og der er også.
11FRIBONDENf'. Da. timen e•r gået·, sidder man stadig og studerer
og funderer oyer· indholdet ,af vor lille blad.

Honnør for vor Tedaktør, der på den be skedns ,_plads er i
stand til at frerotryl~e et så lødigt blad, og ''minsandten" om
ikke bladet i det nye år kommer i dobbelt format og med t,illæg.

Bravo, hyldest og hil$en.. . · L. P. Lauritzen.

NB-: Eventuel ".RIS''' modtages og· offentliggøres gerne~ Red.-------------------------------------------------------------
FRIB O.NDEN udg r VANLØSE SKAKKLUB •. Formand i ,JØRGEN· JENSEN, GI.
Jernbanevej 1, VA 7061. - Kasserer: H.SCHØLLER JACOBSEN, Arne
sted.et 21, Vanl. DA 8257,. - Tuml. H •VEJRUP, Møll,etoften 24,
Kgs.Lyngby, LY 3115 .. - Red: A.BJERG, Ph,Sohousvej 19.1',
GO ?884. - Duplik: Gapax, VA 1207.



FRl"B0 DEN
M'::DLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

Marts 19.55

:e:t:nEfor:~::e:=:est:l::=:o~rAl::=S=F_E_s =t JC=~-5
fra starten, idet hv·er del tager- blev i
klædt en hat - samt .fik en skippermas:ke
slængt om ~rerne.

Takket være.t det glimrende 2-mands •ol"ke-
ster, der havde· masser af på.fund og humør,

·var stemningen høj .... og alJ.e fik en af
de helt store, hyggelige festaftener ...__
(at man først gik kl. ca" 2 nat, borger. ·
for kval:iteten~) ·

Ikke miB.dst underholdningen var afvekslende
- lige fra hr. FABERs parodi på den tulde
svensker til J'ØRGEN JENSENs fine caueer-L, efterfulgt af hr.
EGIL PETERSENs moz-somme 'k1ovnnummer - for at slutte a.f med
11120 spørgsmå1n, og d,erefter satte kampen mellem damerne for
at blive l;cattedro,nning prikken ,over i1 et"
Tombolaen gav som ventet store, men uventede gevinster; isæT
VOSS havde åbenlyst besvær med at trække sin gevinst, et par
små dametrusser, uden om. sine plus..fours, .,...,_ Lettere gik det
tor li.J" HANSEN, som vandt. hovedg1evinsten: en :magelig lænestol
til sit skakværelse, som f'or f'r,emtiden sikkert vil yde bam en
god stø,tte til hængepartier.

Alt i alt forløb arrangementet godt, og klubben k.an ogsl glæde
sig over et ganske smukt kassemæssigt overskud,. - selv om bil
letterne egentlig var vanvittigt billige.

(Uds,endt m,edarbejder)

KASSEREREN gør opmæ~rksom på, at nogle af vore medl,em:mer endnu
ikke har betalt kontingent for de sidste måneder af 1954, og
han håber derfor på enkelte indbetalinger snare,st ....... -



P .R O G R A M M E T FOR MARTS

16.:

Mesterkl.ass,en spiller 12. runde, og øvrige kla.sser l_Q. rd..
Manglende partier og hængepartier.

Nesterklass,en spiller 13. runde, og øvrige klasser 11. rd •.

III klass.,e spiller, 12" rund.e, og· de andre spiller .hænge
og manglende partier.

30.: I klasse spiller 12. runde, og III klasse 13 .• runde ,
MESTERICLASSEN har her.efter ikke ·flere faste runder, men
en del partier er endnu ikke .spillet. Det eamme gælder
II RÆKKE

l~=-VANLØSESPILL:gRE= I_ ILUEN=~· KØBENBAV'N~UR~mG~.:

Her er de :
4. række ·: A .N. PETERSEN ( 2p} , :BGON CHRISTEM'SEN ( l1/2p) , P. J • JØR

GENSEN, TH .•THOMSEN"
3. række : M.MADSEN., J.NØRGAARD PEDE:RSEN (2p), H.C"LINDSGÅRD

( l 1/2p).
2. række : !_: A .•SLENTE og ERNST HELLESØE

B : H.BENGTSON-1. række : A: A.JØRGENSEN og SCHØLLER-JACOBSEN
~: E.BANG: (l 1/2p)., HOW!ANN, DAMKJÆR

(Der er spillet 2 runder).

F R A G R U N D ~ V I G S H U S

IV RÆKKE
K .L"F., kontra .A .M..PETERSEN, Van1øse •••••• '··Hvid: INGE

-!-·•-
I

er: 1

Le4
Ld6
DdJI-+
Sf6

r O - 0
Dbl.j.

Lxd3+

for hvid
Dxb2
DxT · ·
Lc5

,e:µ : ._ Jl.i-xd5)

10. Tel
11. å.3
12. f4:
13" Kfl

(Chancerigt
13. Le3
14. d3xe4
15. Le4

___16. LxL
14.' . sc·3,
15.' 1 Le3
16. a3

,._

PETERSEN,

e5
06
d5

oxd
Ig4
Lh5
Lg6 (og så

siger man, at
kvinder er for
sagtet)

Ue?
DxSe5

el.J.
Lc4
Sf3
exd
Lb3
h3
g4

1 •·
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Den kvindelige Petersen er
ikke så. ringe, men A .M .• P.
er ·ikke bange for lidt
vildt spil.

Td2+
[•. ···DxDf3

Sd4+
TX'l'e2+ og

opgav 14
I

trælc ·senere •

Df3
Te-e2
KxDf3
Ke3

hvid

25.
26 •.
27.
28.

17. Dxd3 Da5
18. Sxd5 Dd8
19. c4 Sc6
20. Lo2 g6
21. SXSf6 Dxf6
2.2. Tbl Lx:f'4

( 22. g5 '• kunne have været
forsøgt, da Dxb.2 ikke går
på . grund af·: 23. Te-bl og
Ld.6 fald.art)

.23. Lxf4 Dxf4+
24. Kg2{? ) . Ta-da

0

FRIBONDEN HABER ÆT KUNNE BRINGE FLERE_ PARTIER I NÆSTE NUMMER
(Red. modtager m,eget gerne partier fra tur.neri.ngen)

SIDSTE NI ·T FRA FOK ALEN~
'

.... , SLENTE og JØRGEN JENSEN -~ør·er med 3 points af
2., kampe, efterfulgt af DAMKJÆR og BARKHUS med
3 points af 4 kampe. En hel de1 spillere har
.21/2 points af 4 kampe •

_I KLOBTURNERmGEN LYKKEDES DEI' I K K .J VAN
LØSE AT KOMME OP I MESTERKLASSEN •••

- men. nu har vi da fået lidt træning til næst·e
!rs kampet

TURNERINGS-
STATUS
lill 'Mii!!!o o!!!ll! I!!!!!!!! ..

.i.-

·3.nekke: TH.THOMSEN 9 (11), G.BORCH 9 (12),
ARNE JACOBSEN 8 (11), mm.P.MADSEN
B (12) ..

2.række: A.M.PETERSEN 41/2 (5), N •.MADSEN 4 (5),
BARKHUS 4- (6)

l .•række: KØHLER 8 (9) t ~ S'TJERNQVIST 5 (8),
HJALMAR HANSEN' 4-1/2 (6), TH.JENSEI-l
41/2 ( 9) og GØSTA MORTENSEN 4~/2 (9) •

Mes·terk1: DAMKJÆR 6 (8), H.C.IVERSEN 51/2 (7),
VEJRUP 5 (7) og JØ~GEN J~SEN 5 (8) ..

I===-=-----==--==-::::=-:====--oiiiiii!o-----------~------=
STRØT'ANKER Skakspillets største t,il trækning ligger i, at

man'. er åndeligt produktiv., og And.elig produktion
høTer til liv,ets største nydels,er. (DR.SIIDBERT

TARRASCH).. ·



PARTI. Dr,. TARRASCH - N .N. (1931)

!.• e4 c6 2. d4 d5 ,2.• Sc3 dxe4 _i. Sxe4 Sf6 .2.• Ld:5t Dxd4
6. Sf3 Dd.8 7. De2 Lf5 8" SX:f'6+ gx.f6 9. Lxt'5 Da5+
10. Ld2 Dxf5- 11" 0-0-0 De6? (ser ellers-godt ud) 12" Dd3 !.
Dxa2 ??? 1~. Dd8+ Kxd8 14. La5++ og mat på Td8~

Livet og skak er et ci.rkus det meste af tide,n; man
kommer ind og bukker, reha:er rundt·, bukker igen og
går ud. (Fo,~. ukendt)

PARTI. Korre spondance • Italiensk •
l• e4 e5 ,g,. sr3 S06 J.• Lc4 Lc.S ~•. c3 Sf6 2.• d4 exd
6. e5 De7 7_. o-o Se4 8. Tel f5 9,. e5xf6 g?xf6 10. c3 x d4
- 1--5 - - • ---

Lb4 11. Ld2 d6 12" Ld5t opgivet.

GLIMT FRA T t.rRNERlliGEN I HASTINOS, ENGLAND.

Den afsluttedes i januar og vandtes af Smyslo,v og KDres.
Bl.a. deltog også AJ.exander og Wolfg,ang Un.zioker.

Unzicker:, som precSs.en skre"V'.; talite en tand og et parti (mod
Smyslov). Und,er hele kampen (3'1/2 -tinie) havde tyskeren vanvittig
tand:pine ., -- Om Smyslov hed det: han sidder fuldstændig ub evæ
gelig, og hvad der end sker, løfter han ikke så ro.eget som et
øjenbryn'. -- Keres hayp.e influenza, da han ankom ti1 Hastings.
Alligevel .spillede han mod Alexander og vandt i et par og tyve
træk\ Dernæst analyserede han en smule og viste, hvad der skul
le have været, spillet. S Å gik han op, og lagde sig.

Fairhurst ( skotsk m.ester) holdt stand mod Keres i 51/2 time,
men gik si i en f,ælde\ Keres påpegede- efter ,partiet, at Fair
hurst kunne have vundet, men' Kere.s, havde stærkt brug for et helt
point" Og tricket (hvis ikke det var en buk) lykkediest. . ···-

S_I_D_S_T_E HARRY AlfD~SSEN' er s_t~dig i kamp med MORTENSEN
fra. Lyngby Ska~klu't;l, 1 og Mortensen er nu en bonde

=========~= bagud og må' kæmpe for.1 remisen. be:r er nu trukket
74 træk. - I næste nr. bringer vi hele partie"t med
kommenta~er. ' ·

JENS ENEVOLDSEN deltager i år i turn,eringen om danmarksmester
skabet, der spilles i Ålborg. Nu får vi se, om han kan ltlare
mester BENT og de andre hiroroP.lstormer,e. De medlemmer, der øn
sker at deltage i turneringen i Ålborg, skal melde sig til inden
den 7.marts som an.ført i SKAiæLADET.
Udg.: VANLØSE--SKAKKLIJB. Fm: JØRGEN JENSEN, Gl.Jernba.nevej l,
VA ?061.- Ka.ss: H.SCHØLlÆR-JACOBSEN, Arnestedet 21,Vanl.DA 8257
Tuml: H.VEJRUP,Mølletoften 24,Kgs.Lyngby.LY 3115,, Red.A.BJERG,
Ph • .SchoJ1.svej l~.1' GO 7884. -CAPAX-VAIBY



FRI ONDEN
M E D L E•M S B L A D F O R V A N L Ø S E S K A K K L U B

April 1955. Nr. 4

H V A D ER K L O K K El N ?--------------------------------------------------------------
Sådan spørger vi ofte, når vi spiller lyn - !
Klubben har for, nylig købt otte splinternye

klokker - cg i. løbet af vinteren er alle de gamle ure
blevet efte.rset og repareret. Vi skulle; nu være no
g·enlunde velforsynet med ure. Vor ur'magez- fortalte
mig, at mange af de gamle ure er svært medtagne, og
han spurgte, om vi brugte \{t.f , rrår vi skulle trykke
på urene! ·

Skal vi ikke være enige om at behandle både de
nye og d.e gamle ure med varsomhed i fremtiden! De er
ko s,tbare at anskaffe og vedligeholde. Urene vil s:na
re st bli.ve forsynet, med metalplader med nummer samt
ini'ti&lerne V. S. ~ KASSEREREN

K.S.U.-NYT udgaves af Københavns Skak Union. Abonne
=====:;::;;=== ment kan t·egnes for 10 nr. ad gangen hos

redaktøren, postgiro nr. 289.62. Abonne
mentspris kun kr. 4.- .for 10 nr.
RedaktLon r N. Sohultz, Vibevej 75 .1', Kø
benhavn NV., tlf.: TAga 7510.
Støt dig selv og K .• S.U.

K • S • U • - N Y T
·---------------------------------------------------iøBENHAvNsTiiRNERriiaEii--·;~-~;-;i;i~tt;t~-jj;;-·;;;-1-å;-

- ..... .;... lYkkedes til elitekias,sen at
,aamle spillere, der var ligeså gode eller .måske bedre
e.nd denne 'klasse har været i flere år. Spændingen om
udfald.et af kampene V~l' også meget: stor, helt til
sidste runde var det umuli3t at spå om.resultatet.
Det ny kuld af spillere viste her, at de kunne levere



10: H"Aage Hansen F.S. 111

6-7 :. A. Cruusberg, I. K. 4p,
Hj.Mortensen, cyS. 411

Th.Haahr·, K. S.
gi: Hartv •.Nielsen S. S. 2u

e-t slag, der i id.eer cg kombinationer var- i ligeså høj
eller højer.e kla,sse· end tidlige·re eliteklasser. Spil
lere som BENT LARSEN, PALLE RAVN, HENRY ANDERSEN, SV.
PETERSEN og BJARNE SPALK;, der alle er i en un~ alder,
er et femkl.øvar, som København kan og skal være stolt
o-ver at eje. Vi. spår, at de vil få en lysende fremtid
på det tavlede bræt, og måske vil K.S.U. ved deres hjælp
opleve en ny "guldalder" .•

Mesterklassen leverede nogle nye, gode elitespil
Lere, som det københavnske skakliv vil få gl.æde af.
Enten det bliver MOGENS NILSSON eller PER MØLLER, der
kommer til at rykke op, skal denne spiller nok vide at
forsvare sin position, At det blev EGON KNUDSEN, der
ved sin sejr i -mesterklaes,en,s B-gru.ppe sikrede sig en
plads i næste års eliteklasse., viser, at K.s.u.s besty
r,else ikke var helt galt afmarcheret, da den for et par
år siden inviterede ham til denne klasse. EGON KNUDSEN
vandt oprykningen efter en hård kamp med TORBEN KJELD
SEN fra I.K. Denne sidstnævnte spiller skal man lægge
mærke til; han spiller sikkert og målbevidst, og han
har en stor fremtid for sig.
Resultater fra ELITEKLASSEN.:
1-2: Palle Ravn, F.S. 71/2 p.

Bent Larsen, K.S.71/2 p.

3 i Henry Andersen, Su. S. 61/2 p 8:
4 :· Sv .P,et,ersen. K. s. 15 p
5: Bjarne Spalk s.s. 41/2 p

Om me atar+tt.len skal der se.nere spilles omkamp ,
Hartv. Nielsen og H. Aage Hansen rykker ned i mester-
klassen. ~

VANLØSESPILLERNES RESULTATER 'FRA KØBENHAVNSTURNERINGEN
=;=~======;==================================~========
I. kl.
Damkiær
A .• Jørgensen
Schøller Jacobsen
s. Houmann
E,. Eang

5 p
4 li
2 u
1/2 1'I

4 11 '

II. kl .•
Bengtson
A. Slente
E. Hellesøe

. !
11/2 p
5 H

41/2 n



IV. kl.
A.M.Pedersen 5 ~
E. Chri~tensen 51/2p
P.J.Jørgensen 4 ~
Th. Thomsen 4

NE: A.M.Pedersen og Egon
Christensen r;wkker op!

DAMKIÆR var lige ved at få mestertitlen.. I sidste
runde spillede Damkiær hvid og havde hele tiden den
bedre stilling" Muligvis var d,er en gevinst. Neden .....
for anf'ørar vi par+Let, og FRIBONDEN udlover kr. 10
til den spillert der kan finde en klar gevinstvariant!
På grund af den ~tore ."dusør" gengives partiet uden

· kommentarer 1 •

Men se en gang på følgende parti, spillet af DAMKIÆR
i forgangen tid.

III. kl.
Lindsgaard 3 p
N" ]laaplsen 31/2 p
Jens N.Pedersen 4 p

Her er otte-trækkeren
DAMI{IÆR : Hvi.d
1. d4
2. Sc3
3. e4
4. Sxe
5. Dh5+
6. De·5
7. . DxT
8. Lh6 !

N.N .• : Sort.
f5,
b6

fxe
Lb7
g6

LxS
Sf6 (eller~ L-d5? Dxh7

Lf? li Ld3)
Opgivet?
(Kf7! et forsøg værd)

1.
2.
J.
4.
5.
6.
7.
8.

d4
c4

Sc3
Sf3
Lg5
e3

Lx8f6
Dc2

d5
,e6
c6

Sf6
Sbd7
Da5

SxLf6
Sfe4

SORT; Jørn
9. LdJ

10. bxc3
11. Lxc4
12. 0-0
13t e4
14. cxd4
15. d5
16. Lb3

Moesi;;rup, SS
SxS
dxo4
e5

Le7
cxd
0-0
b5

Db6

HER ER DAMKIÆRS PARTI.
su; 23/ )- 155'

HVID~ Damkiær ,. Vanl , -



17" a4
18. Tfcl
19. Txa4
20. Taal
21. Da2
22. 'TxT

Tf·,e8
bxa4 ,
Ld7

Tec8 .
Txcl
T,c8

2.3. TxT LxT
24. h3 .. · exd
25. exd Ld6
26. Da4 . Kf8

remi.s.

B A N G 0 G , I D

Sort indleder angreb på
dronningeflø j en , -
for at gøre plads til·Ld3
på c2.

1) et beslut-samt·, men for
skarpt træk. B~dre førs
at neutralisere Sf3 med LcS
-g4.

Sf6
d6
g6

Lg7
0-0
Sc6 l)
e5 ·

e5xd4 2) Hvid har opnået et forstær-
Sc6xSd4 ket centrum.
Tf8-e8 J)

1e8-g4
Ta8-c8 3)
Lg4-d7 4)
c5
c4
b5 _ 5)5) bedre: 17: - a5

Dd8-a5,
Te8-e7
Da5-~i 6) ~t overflødigt træ~,,
Ld7_98 Bedre straks 22: Ld4
Dd8-d7·

Db7
Sf6-d7
DbT....b6+
KxLg7

f6
Se5
g5
h6

Spillet 16/2-55 i KSUs enkeltmands.t~trnering.
(Bang fik 4 points) · ·
HVID : E • Bang , V. S •.

1. f4
2. SfJ
3.. e3
4. d4
5. Ld3.
6. 0-0
7. cJ
8,. e4
9.2)Sf3xd4

10. c3 x Sd4
11. Sbl-·c3
12. Dc2
13" 4) h3'
14. Dc2-f2
15. d5
16. Lc2
17. a3
18. Tal ....bl
19. g4
20. LeJ
.2'1. 6) Tbl-el
22. Le3-b6
23. Df3
24.. Ld4
25. Ld4xLg7
26. Kg2
27.. - f5
28. So3-e2
29. Dg)
301t h4



•. I •

31. h4xg5
32.8)g5xf6+
33. - Dg3-c3+
34. Tfl-hl
35. Dc3-d2+
36. Dxhfi+

Se5-f77)
Kxf6
Sf7-e5
Kf,6-g5
Kf6
Opgivet a

7) bedre:- 31 ·: ~ h6xg5
'8) Afgøre'nde er også·
33: Dh4+ med officers
gevinst og påfølgendema t·-. - - - · -

Noter ved E" BANG,

FRA VORE HJEMLIGE TURNERINGER
-=------------ ----- --- --------------------------
VINTERTURNERINGEN

Da vi står foran de sidste partier i de for
skellige· klasser, bringer vi den samlede p1acering
for alle klasser:.
Mest erkla~s~'.9.:. ,
H.C.Iversen 71/2 (10) - .H.Damkiær 61/2 (9) - I-i.Vejrup
61/2 (10) - Jørgen Jensen og P. Friis 51/2 hver (9) -
~ich. Hansen 5 (8) - E.Bang 5 (9) - A.Bjerg 41/2 (8)
Sohøller Jacobsen 4 (9) - ·1.P.Lauritsen 21/2 (6) +
7! hængepartier~ E.J.Voss og A.Jørgensen hver 2V2
(9) - Svend Hansen 2 (8) og s. Houmann 11/2 (9).

K. Køhler 101/2 (12)-- H.Stjernqvist 7 (10) - G~Lade
gård 51/2_(8) - G. Mortensen 51/2 (10) - Hjalmar Han
sen 41/2 (6) - N. Bjerg 41/2 (9) - V. Olsen og T... J..
Jense~1 41/2 hver ( 10) - Chr. Faber 4 _ ( 8) - Eigil Pe
tersen 4 (10) - E. Hvalsø Petersen 3 (9) - H.Bengts ....
on 21/2 (10) og Axel Hansen l(lo).

N. Madsen 5 (6) - A. Barkhus 5 (7) - A.M.Peterse.
41/2 (6) - H.C.Lindsgård 4 (7) - A. Slente 31/2 (7) -
Viggo Petersen 3 (6) - G. Lindblad 1 (7) og H.G.V.
Hansen O ( 6) ,.

Arne Jacobsen li (14) - Th. Thomsen 10 (12) - G.
Borch 10 (14) - Egon.Christensen 9 (10) - 0hr. P.
Madsen·9 (15) - Poul Petersen 81/2 (12) - A.H.Chri-
stensen-71/2 (12) - C. Jespersen 71/~ (13) - P. Jør



gensen 6 (11) - Frede H. Madsen 6 (15) - Ernst Hansen
5Y2 (10) - Eiler Christensen 5 (13) - Carlo Petersen
3 (13) - Arne W. Jensen 2 (12) - Bent Johannesen 2 (15)
og P. Sørensen 1 (15).

Efter 4de runde er stillingen den:
Jørgen Jensen 4 (4)~. - A. Slente, A.H.Christensen,
E. Bang , Vilh •. Olsen, H.Damkier og A.Barkhus 3 ( 4) -·
Her er kampen også hård.

T U R N E R I N G S f L A N

Onsdag 6. april:
Onsdag 13. april:

Onsdag 20. april·

Hænge- og mangl. partier •.
I

1" klasse spiller lJ ... runde og
3. klasse 14. rund1e ., medens øv
rige spiller hænge- og manglende
partier. · -
3" klasse spiller 15. æunde , Øv
""'ige spiller hænge- og mgl. par+Ler ,
Pokalturn·eringens 5. og 6. · runde.
De spilleret der ikke deltager her,
spiller evt. hænge- og mgl. partier.

~-----
0 B S :

Det henstilles til de spillere, der endnu
"kke har afviklet manglende partier samt
evt , hængepartier, at få færdigspillet tur
neringen - vi nærmer os jo trods· snefald mm.
""'Ommeren og dermed også sommerturner:ingen.

------------------------------------------------------------------------- -~--------~---------------------
NED"RYKNI G S.T RUS LER

Mindst 3 spillere skal rykke ud af mesterrækk;enZ
Opløb skampen ::lliver sikkert hård i år, da de.r skal
3 eller 4 spillere ned i 1. klasse, men der er så
mange h;ængepartier og uspaLl.ede partier, at man ikke
i ø.j e_blikke·t kan sige noget bestemt om, hvem der står



for nedrykning.
tabspartil !

S • 0 • S •
--------------------------

.
KØHLER har vundet 1. klasa,e uden

FRIBONDEN håber sna.rt at høre fra. .
ANDREASSE:N,angåend.e partiet mod
f'hv~ københavnsmester MORTENSEN!

5 points, opnåede Bent Larsen, K.S. - M.Gunde'.r
sen. K.S., H; VEJRUP, V.S. og Hj. Mortensien, Ly.S.

Holdkampene.:
5 points opnåede N. Schultz, K.S. - Fl. Nielsen

Su.S. ,. K. Henr-Lkaen , I.K., K. Wulffeldt, I.K., A.,
Hertz, I.K. - Kaj O. Larsen, Pol.S., H.B.Olsen, Pol.
s. og s. Hamann, Ly.S.

Det endelige resultat i klubturnerin~en blev:~~~-~~-~--~-------------~-----------C--------
M.-r_æ_kke

1. række,

1. F •. s.
2. K. B.
3. s.s.
4. I.K.
5. su. s.
6. Br,. S .•

1. Ly.S.
2. 1860
3. v.s,
4. Pol.S.
5. Ba. S.
6. S .F.

31 P
301/2 P
26 P
241/2 P
241/2 p
121/2 P

30 P
271/2 P
27 P
25 P
201/2 P
20 p:



2. række:

3" række:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
2 •·
3.
4.
5.
6"

Vb.S.,
B.W.F.
K.H.S.
Bg. S.
He.S.
Fors.s.

Repræsentantskabet blev ek~ftraordinært indkaldt til
møde den 24. marts til d;røftelee" af- DANMARKSTURNERIN-
GENS FORLÆGGELSE TIL KØBENHAVN 19 56. ·- ·
Der var hos de fremmødte formænd· et ef""ærkt ønske om
at få turneringen forlagt til København i 1956, men
det økonomiske spørgsmål vakte· store· betænkeLi.gheder ,
Omkostningerne for turneringens afholdelse var bud
getteret til 6,.,800 kr., og selv· efter· Lange drøftel
ser om mulige besparelser, nåede man ikke ned und-er
6.300 kr. Repræsentantskabet udtrykte dog et S}tærkt
ønske om at få turneringen til København i 195•6, da
der her ikke har været afholdt Danmark;aturnering siden
1949. ' . ~

•==========;~=======================;===========:===~ .
Udg. : VANLØSE SKAKKLUB ._ Fm. JØRGEN' JEN'SEN, G1. Jern
banevej 1,- VA 7o61 - . Ka.s•serer H. Schøller Jacobsen,
.Arnestedet 21, Vanl,øs,e - DA 8257 - Turneringsleder
H. Vejrup, PJløllet_often ~24, Kga , L,yngby LY 3115 -
Red. A. Bjerg, ;ph. Schousvej 19 .1' ,. GO 7884.
Capax, Valby.



FRIBONDEN
MEDLEMSBL.AD FOR VANLØSE SKAlCKLUB

Ma',j• 1955 Nr. 5

DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLillG ~~i
~=====~--------------·------_;_, li!!!!!!'. '

den 25" maj (helst i god tid - i)
DJ\GSORDENEN. indeholder

følgende punkter~ Protokollen fra s,idst,e general
forsam1ing o-plæse s

2" Formanden aflægger beretning til
godkendelse

-·

3. Kassereren aflægger d.,et revidere-
de regnskab til gcdkendeLae

4. Indkomne forslag

5~ Valg

6" EverrbueL t

OBS: For at indkomne fors.lag kan komme til behandling, skal
de.være indleveret til formanden mindst 10 dage før
generalforsamli11gens afholdelse~

INGEN s I L L E A F T E N--------------------~------------
ONSDAG D •---------------------------------

POKAL TURNER I ij G E .~
er nu afsluttet - så godt somi Det spændende opløb resulte
re~e i, at VILH. OLSEN og- .JØRGEN ~NSEN hver opnåede 5 points
s,karpt efterfulgt af A.M.PETERSEN' med '41/2 point. ·Der bliver
således ·omkamp om pokalen - så vidt gørligt forinden afhol
delse af den årlige generalforsamling



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

synger nu på sidste vers; nedenfor bringer vi de seneste resulta
ter:

2. KLASSJJ:;_

} .. KLASSE

r-æSTERKLA.SSEN H,C.IVERSEN 91/2 (13), H.VEJRUP ?1/2 (12)1 H.DAM
KIER ? (10), RICH.HANSEN ? (11) ., JØRGEN JENSEN
6'1/2 (10), .P.FRIIS og A.BJERG hver 61/2 (i.1), .
.SCHØLLER JACOBSEN 6 (13), E'.BANG 51/2 (10), L.P.
LAURITSEN 4 (11), A.JØRGENSEN 4 (13), E.D.VOSS
31/2 (11); SVEND HANSEN 2 (9) og s.HOUMANN 11/2
(10)

K .•KØELER 101/2 (12),. H.STJEIDTQVIST 8 (11) t CHR.FA
BER 8 (12) t G.LADEGÅRD ?1/2 (10), N .BJERG 61/2 (12)
HJ.• HAMSEN 6 (11), G"MORTENSEN 51/2 (10.), VILE.OL
SEN 5 (12), TH. JEMSEl'T 41/2 (11), EIGIL PETERSEN
41/2 (12), E. HVALSØE PETERSEN 31/2 (11), H.BENGrS
SON 21/2 (11) og A.HANSEN l (12)

N" .MADSEN 6 ( 7) , A .BARKHUS 5 ( 7) , A.M.PETERSEN
~1/2. ( 6) ;, H.C .LINDSGÅRD 4 ( 7) , A .SLENTE 31/2 ( 7) ;
VIGGO PETERSEN 3 (6), G. LINDBLAD 1 (7) og H .•v .G.
HANSEN O (7)
EGON CHRISTENSEN 13 (14) ., ARNE JACOBSEN 12 (15),
POUL PETERSEN 111/2 (15); A.H.CHRISTENSEN 101/2
(15), TH.THOMSEN 10 (14), G. BQRCH 10 (15),
C. JESPERSEN 91/2 (15 ),. CHR" P. MA.DSEN 8 (15) ,
ERNST HANSEN 61/2 (13), P.J •.JØRGENSEN og FREDE H.
~1ADSE'l'T 6 ( 15,) , EILER CHRISTENSEJ.IT 5 (14) , CARLO
PErERSEN 3 (15), ARNE W. ·JENSEN 2 (14), BENT JO
HANNESEN 2 {15) og P.SØRENSEN 1 (15)

ill5RTURNERilfGSGRUPPENs vinder blev SVEND NIELSEN med 61/2 point
efterfulgt af HOLGER NIEISEN m.ed 6 points.

------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------
: U S K , at ALLE .PARTIER SKAL VÆBE SPILLET I N D E N

GENERALFORSAMLINGEN den 2 5. m a j I•

SPILLEPLAN FOR MAJ 1955
OBS~ OES~ Onsdag den 4. maj 1955 spill,es i. k k ~ ~

Onsdag den 11. og 18. maj afvikles hænge- .og manglen-
de partier. . .

Onsdag den 25. maj· a:fholde~ årlig generalforsamling.
NB'~ NB~ Onsdag den 1. juni påbegyndes muligvis en sommertur-

• . Inerung •



Tel efonskakmatche.n
Vanløse Lyngby

HJ·. MORTENSEN

Med- aj.t sidste træk har
hvid ført partiet, ipd i
de:q .såka.Ldte Richt_ervari
ant, en skarp fortsættel
se med don umiddelbare ·
hensigt at lægge t'.l'.'yk på
b.d6. .

Dronningaf'bytning ville her
have givet hvid det absolµt
bedste slutspil.

Sc6-d4 ·
Dc7-a5
a7-a6
Td8:x:d4
b?.:..b5 ·
Lc-S-b7 ·

TaB-cB
Td4-~7
Lf6-e7
b5-b4
Le7xb4

21. a2-a3
22•. Sc3-e2
23. Se-2-g.l
24. Sgl-1'3
25. a3xb4

Hvids træ}r va;t> .ikke godt
og er formentligt årsagen·
til de følgende vanske.Li.g
heder. At foret.række havde
væxet 20 .Le2/Sd5.

15. f4-f5
16. Sd6.:.b5
17. Dd5-c4
1 B" Sb 5xdlf
l9. Dc4-b3
20" Lfl-d3?

-
sort

c?.:..c5 ·
Sb8-c6
c5xd4
Sg8--f6
d7.-d6
e7-e6

hvid

l. ,e·2-e4
2. Sgl-f3
3. d2-d4

.4. Sf3Xd~
5. Sbl-c3
6. lol-g5

Der fyres godt op i kakk:,el-
ovnen fra begge sider.

· a6 ...a.5
L.c5-e7
Kg8--fB
Le?xf6

36 .Tg-

32. Sd2-b,3
33. g5-g6
34. g6xf'7+
35. f5-f6
Ikke 35.-gxf6 for
og vinder

Sort :forkaster den fikse,
men utilsj;rækkelige kombina
t-ion: 25. -Txd3, 26.Dxd3 Dal+
27 .•Kd? ~b4- 28 .Ke2 Dxb21 og
sort har mis te t en kvalitet .

26" Kel-bl Lb4-d6
27. g2-g4 Tc8-b8
28. Db3-a2 Da5-b4
29. Sf3-d2 Lb7-c6
30. g4-g5 Td7-b?'
31. Kbl-al Ld6-c5

Eller 31.-Dxb2+ 32 .Dxb2 Txb2
3,3. Sb 3 og sort. kommeæ i van
skel.ighede.1..

Tf8-d8
e6-e5

h7-h6
Le7X:f6
Dd8-a5

Lf8-e7
0- 0

Med l1.Sxc6 bxce 12.Dxd6
kU.nne hvid vinde en bonde,
men': efter 12.-Db6 13.Dd3 ·
Tb8 14.b:; ••• syne·s hvids
konges·tilling noget 11hul
let".

Hvid kunne ikke straks
have spillet 13.e5? fo,r
Sxe5i

Da5-c?

12" Sb5xdJ6.
13. h2-h4

7. Ddl-d2
s. 0-- o- 0

9. f2-f4
10" Lg5xf'6
11. Sd4-b5



I sidste øjeblik undgik
sort den remis, der sv.æ
vede i luften., og s.om
automatisk var indtrådt
ved endnu en trækgerit'.a
gelse. ,;~

Til dette træk bemærkede
Lyngby,. at "afgørels·en
nu nærmede sig· med raske
skridt"; hvad man så end
kan have ment herm,ed;
der bavde imidlertid ·været
betyde·1ig t mere "b id.f' i
·trækket 53,.-g3. Ef.ter

-teksttrækket haæ hvid
ingen vanskeligheder.

54" LcJ.t..-e6~ g~-g;;S
Hvid kunne naturligvis
ikke have spillet 54.
Ld5? for g3!. i og så ,er
det nat, med fuldstændig
mørkelægning.

55. Le6-f5 - - -

55 .Lxe4t,
Lc6-b5
Lb5...n
fL-h3

Lh3-d?
Kh4-g4
Kg4-f4
Ld?-h3+.
Kf4-e3.
Ke3-dll
Lh,3.--c8.
R:d~c5 -
Kc,5-d6.
Kd6xo7
Kc?-d6
Lc8-e6
06-04

Kd6-c7
Kc7-b6
Lc4-e6
Le6-d7 .
Kb6 ...b5 .

med klar remisstilling

Marathonpartiet med LYNGBY
er slut~

(Andreassens kommentarer)

55.
·56. Ke3-f3
57- Lf5-e6
58. Le6-d5
59" Kf3-g2
60" c2-c4-
61" c4-c5
62. Kg2-gl
63. es-es
64. 06 ... 07
65. Ld5-c6
66. Lc6::æ.4
67" Kgl-g2
68. Kg2xg3
69" b2-b4-
70. Kg3-f3
?l" Kf3-e3
7'2. Ke3:-d2
73" Kd2-c3
74. La4•-b3
/7'4" Lb 3-d5

FRIBONDEN: udg. af VANL0SE SKAK
KLUB • Formandr JØRGEN Jb""?,TSEN,
Gl. Jernbaneve,j 1, VA ?o61 ...
Kasserer: H.SCHØLLER-JACOBSEN,
Arnestedet 21, Vanløse·,DA 8257 -
Turn.lede:r: H. VEJRUP, Møllietof
ten 24, Kgs ,Lyngby., LY 3115 .....
Red.: A. BJERG, Ph.Schousvej 19.l'
GO 7884. - Duplik: Capåx-Valby"

Lf6-e?
Le?xb_4
a5, ...a4
Lb4-xd2
Tb7xf7
Kf8µ7
Kf7-:e:7
Ke'?-f6
Kf6-e7
Ke7-f6
Kf6-,e7
g7-g5

TbB-g8
Tg8xg5
h6xg5
Ke7-f6
g5-g,
Kf6~g5,
Kg5-h4?

36. Da2-a3
3?. Da:,Xb4
38. Thl-fl
39. Sb3-d2
~O. 'Tdlxd2
41. Tfl.xf7+
42. Td2-f2+
43. Tf?-g2
44. Tg2!'"f2+
45. Tf2--g2
46. Tg2-f2+
li-?. Tf2-g2

48. h4xg5
49~ Kal-bl
50. Tg2xg5
51.· Kgl-ol
/51. Kcl-d2
52. Kd2-e.3'
53" Ld3-~



FRIBONDE.
Juni 1955

H.C. IVERSEN ER VOR NYE KLUBMESTER.t------------------------------------
På læsernes vegne byder FRIBONUEN I v e r s e n velkom

men til ''skabet'', som sikkert vil blive fo,rsv.aret med IVERSENs
sædvanlige kamplyst, IVERSEN vancit mesterrækken med eet points
forspring. Se i øvrigt pointstillingen andetsteds.

APROPOS KLUB MESTEREN: IVERSENs ho.l d vandt overlegent holdtur
neringen i lyn efter genera.J.forsamlin
ge;n den 25" ma.j .•

S I D S T E

.Fra september i år vil FRIBONDEN få et mere tiltrækkende
udaeande , Det påtænkes at indsætte· diagrammer til illustration
af int,eressante stillinger, eller med opfordring til pxæmiekon
kurrence, 11finden...fr,em.... til u den bedste spilleføring etc •

SOMMERTURNERING

Også i denne sæson afholdes der "SKALPEJAGT" - Vanløse
Skald::lub s særlige semmeæspøg , Turneringen vil blive afvikl,et
på sædvanlig måde, blot med den ændring, at turneringsi11dskud
det, der hidtil har været ansat til kr. 2.-, uanset antallet af
deltageraftener, i år bliver 25 øre pr. aften, en spiller del
tager i skalpejagt, dog højst kr. 2.- pr. sæson.

Da det efterhånd.en er længe siden, reglerne har været
nævnt i FRIBONDEI\f, bringe.s de herved på. n:y~

Spillere fra mesterklasse/1. klasse 10 -·12 min.
n " n /2. klasse 9 - 13 "'
" " li /3. klasse 8 - 14 ,,
" u 1. klasse /2" klasse 10 - 12 "
" li' n /3. klasse 9 - 13 TI'



11 u 11

11
L

Spillere t·ra 2" klasse / 3. klasse 10 - 12 min.

Spillere fra samme klasse • . • • hver 11 m

Points-tildeli.ng,en foregår efter f-Ig:. skala:

"Skalpene" for spillere i mesterkl" og l "kl .• tælle·r 4
n n " " 2. klasse .. . . . . . • . . • • • .• • • 2

Ved vu.ndetYtabt parti får vinderen det antal points,, taberens
'1skalp11 er værd - pointsmæs.sigi Ved remis byttes 0skalpu(points)

GENERALFOJ{.SA]®INGEN den 25. maj gav

G E N V .A L G 0 VE R __ E L .E L I N I E N ·t

STJERNQUIST myndig dirigent. 40 meol.. mødt.
.Formanden omtalte vore temmelig sløje resultater

i kampene mod de fremmede. Lyspunkt: VEJRUP - fem. vundne kampe.
Ville overveje at have 2 faste æe server til næste år i mester
rækken, når der spilles rned 12 mand. Glædelig tilg.ang at· med
lemmer. Medlemstal:· 64. IVERSEN særligt hyldet af formanden
og kraft.igt applauderet af medlemrr_ierne for KLUBMESTERSKP.BET.
IVERSENs gode kamp- og klubånd fremhævet fa.ruden hans store
indsats for klubben i åre:nes løb. I toppen af mesterklassen
lå spillerne tæt" l ,ræklce klart vundet af KØBLER, som skal
spille oprykningskamp med den tredje sidste i mesterræklten"
Kassereren takket for forbedret økonomisk s·tatus. Arrangører
ne af den årlige fest takket. FRIBONDEN får muligvis diagram
mer (til S(~ptember),. HARRY ANDREASSEN takk,et for kampen mod
l10RTENSEN (remis). Til efteråret plan1æg-ges propagandaaften"
Klubbens 22.__ll._r_s~;jub il""~ (FABER var ophavsmanden til den glim
rende ide i sin tid.) fe-jres den 7" oktober 1956. Udvalg nedsat
bestående..af: FABER,_ bestyrelsen, matchudvalget, EIG~ PEDERSEN,
RIOH. JACOBSEN, H.C .IVERSEN samt STJERQUIST.

Lokalelejen st.eget s,tærkt; ligeledes udgifterne til FRI ...
BONDEN" Dispo1sitionsfondet genopre·ttet. Kassereren har intet~ . -
imod. foru.db,etal t kontinge,nti Præmieobligationerne sælges ikke.
Ingen forslag indkommet. G·envalg under FABERs myndige· ledelse"

HURRA til dirigenten - og så holdlyn" (Red.)



E 1'1 TEN ELLER

UD OVER SK.ALPEJAGTEN vil der i sommer blive :fors·øgt gen
nemført en turnering., hvor alle spiller mod alle med faste
terminer - 2 runder pr" aften. Spilletiden 45 min. til hver,
s.piller pr. parti. Partierne gennemføres med materiel for-
gave efter de sædvanlige r,egler (fortræk, bonde, f71 springer
'bl). Turneringsindskud 2.- kr.

DET BEMÆRKES.~ AT INGEN SPilLER KAN DELTAGE I BÅDE liSKJiL_. -
PEJAGTEN" OG- FORGAvm'l,!RNERIJTGEN ••• ENT'EN -· ELLERt_ __ ....

00000

NB: Endnu ikke afviklede partier henstilles· færdigspille_t
- snarest, evt. ved a:ftale · om spilletid' indbyrdes; så

ingen spiller giver møde i håb om, at modspilleren og
så kommer. TURNERINGSLEDEREN

HEST i S P I-L På fantasiens vinger i.spansk parti.
i Antwerpen i 19ol.

•
2.
3.
4.
5 •.
6"
7"
8.
9.

10 I

11
12
13

e4
9f3
Lb5
0-0
.2:f'l
S:f3 X e5
Lb5- fl
d4 ·
03

Dd3
f4
!J:e3
ær-ea

e5
Sc6
Sf6
Sxe-4
Sd6
Le7
0-0

Sd6-f5
d5 (bedre er:

S X e5)
TfS-eS
Sf5-d€?,
Sc6-a5
Sd6-f5.·
(nu igen~)

14.

15"
16.
l?.
18"

Th3

g4
Th5
Sd2-c4~
Dd3 x g6~t

Sf5-h4
( s_j ette gang
den bo pper't )
Sh.4-g6
Sa5-c6
d5 x o4
h7 X g6
(ellers
skakke s p!
c4)
f7 X g6
o,g alt er
ude*•.

19. Se5 x g6\
20. L.fl x c4 +

==~=-===~=!%=-~==========-=====:=:=.-==-=====·===============;======::~=~-=
STØI!' KASSEN, JwæDÆS TID. ER i~ Fa ttecs vi penge, kan vi. ifølge

"Scha.,ch-Ech0i" trøste os med
følgende· "ordsprogtt (kun kassereren er a:f'sk!r,et fra at del~
glæeden ved denne tanlccflugtt):



"Den fattigste skakspiller er mere misundelsesværdig end selv

"den rigeste tjener af Mammon; thi den sidstnævnt.e kravler he
"Le liv,et rundt i materialisme1:1s morads, medens den f,ørstnævn

"te lever højt hævet i fantasiens og poesiens strålende verden~

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ST'ILLJNGEN I DE FORSK • KLASSER PR. l " JUN I 1955
MESTERla:Jl.~S-SEH: H.C "Iversen 91/2 (13) - klubmester.

H.Vejrup, o,g Rich.Hansen 81/2 (13), · H •.Damkier,
Jørgen Jensen og E.Bang 8 (13.), .A"Bjerg 71/2 (l2
P.Friis 61/2 (12), Schøllei· Jacobsen 6 (13),
E"D.Voss ~1/2 (12), L.P.Laurit,sen 41/2 (13), A.
Jørgensen 4- (13), Sv .Hansen 3 (11) og· S .Hou
mann 11/2 (12)

• KLASSE~ K,Køhler 101/2 (12), H"Stjernquist 8 (11), Chr.Fa
ber 8 (12), G.LadegaaTd 71/2 (10) 1 Niels Bjerg 61/2
(12), Hj •. Hansen 6 (11), G.Mortensen 51/2 (10), Vilh.
Olsen 5 (L2), Th. Jens,en 41/2 (11), E:i,g:tl Petersen
41/2 (12), E.Hvalsøe Pet.,ersen 31/2 (11), H .Bengtsson
21/2 (ll) og Axel Hansen 1 (13).

2" KLA.SS~: N.Madson 6(7), A.Barkhus 5(7), A.M.P.etersen 41/2
( 7), Viggo Petersen og H .c .Lindsgård 4( 7), A .Slen
te 31/2 (7), G •. Lindblad l (7).

3~• KLASSE: Egon Christensen 14, (] 5), Arne Jacobsen 12 (15),
Poul Petersen 111/2 (15), A.K"Ghristensen 101/2 (15)
Tb.Thomsen og G.Borch 10(15), C .• Jesporsen 91/2 (15)
Chr •. P.Madsen 8 (15), Ernst Hansen 61/2(1~), Frede
H. Madsen og P.J .Jørgensen 6 (15), Eiler Christen
sen 5 (14), Carlo Petersen 4 (15) • Arne W. Jensen
2 (14), Bent Johannesen 2 (15), P. Sørensen 1 (15).

FR]J30NDEN ud. af VANLØSE SKAKKLUB, formand: JØRGEN JENSEN 1

Gl. Jernbanevej 1, VA ?o61 - kasserer: H"SCHØLLER-JACOBSEN,
Arnestedet 21, Vanløse, DA 8257 - turn.leder: H.Vldjrup, Mølle
tof·ten 24., I{gs.Lyngby, LY 3115. -
Red. A. BJERG, Ph.Schousv,ej 19.1' - GO 7884 •. - Duplilt. Capax-
Valby.



FRIBONDEN
MED:LEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

'September 1955

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

AL L E interessere,d,e e•r v,elkomm.en. Selvf'ølgelig møder klub
bens medl.emme·r op i stort tal --- gam1e medl,emmer ser vi også
ge,rne. BENT LARSEN" holder først at lille for,drag, der star
ter kl. 19 .3o. Han fortæller lidt om den netop afsluttede
Nordisk Turn~ring, hvor han opnåede l~e::rtilli.ng med Olafsson.,
hvorfor der skal s.p:µ..le,s omkamp her i byen i januar 1956. Som
b,ekendt slog BENT den ielandske spiller. Partiet, var højdra
matisk med fint spil fra danm~rksmesterens side. Han giver
nogJ.e prøve·r på Ola.fssons spil og har tænkt s.ig at vii;e os et
parti fra vu.rner;ingen, han fik en skønhedspræm:f.e for. '.Mulig
vis sj,ger BENT også et par ord om interzoneturneringen i Gote
borg, soa han har he:;3øgi; et par dage.

Sidst, men ikke mindst, går BJ.tl'JT LARSEN løs på mellem 30 og 40
-spillere. Han. spiller simul ta.n temmelig hurtigt, ~å der blive:r
ingen "tid, til at kede sig1

T Ø ·R K E N synes også at, have påvirket standen i klubbens
kasse" RESTANCERNE svulmer~ 'Betænk venligst kasse,reren med en
skærv .eller to - s n a r e s t ~ .

'

KLUB TURNERINGEN.
===~-==~=---=----------------

Sidste zunde s.pilles ikke samlet, men i klubberne ligesom .de
øvrige :runder"

Terminer: ·r. 3/lo - 6/lo
IV. 9/1 - 12/1

I. ·24/lo - 27/lo
V. 30/l - 2/2

III. 14/11-17/ll

HOLDT UR N ~RING E"N

Terminer: I. 3/lo- ... 2o/lo
IV. 9/1 - 26/1

II. 24/lo - lo/11
V. 30/1 - 16/2"



GRATIS lilIDERVISNDJ'G I VANLØSEi Hver onsdag fra 1. oktober
bl.: .... ·r· .a r t- · - "'l ,-1..,...;...,,..======:=;;::::::::=:::::;::=======-==.:=;:;====· .l.v e• ae eonveJ -e-..i:...&..1..1."'5
f'ra 19.15 - J.9.45, siledes

at .man er varmet op til det eftert·ølgend,e alvorl.ige kampparti
Lad os hellere kalde denne lille ugentlige dosis MESTERSKAK -
og lad os arbejde hen på at mestre grundsætningerne i et par
af de V'igtigste åbninger.. Vi skal nok spille løs og prøve.
vore agne ideer; men vi skal helst ikke s·pilde tiden med at
udtænke grundtanken i en gængs !bning. Vi får jo altid nok
at gøre senere i partiett Glem heller ikke1 at det st:iJnule
rer instruktøren meget at se det s,tørst mulige an·tal. interes
serede.

- 0 .., ' ' -

Men først en indtræng·ende SKAKBIBLIOTEKET ABNER SNARTt
f ..:i.....,t~,,.. vu•- d- dl., op or-..u.·.,1,,,1,,ae;. e me em- =---::----=-i::::·=================:---

mer, der ·tidligere har lånt
bøger, granske hUkommel2::en og for en sikkerheds skyld se ef
ter i. bogreol,en med hensyn til skakhøger, som~ med bestemt
hed ved, IKKE er Der,es, og som muligvis kan f,øres tilbage til
vort biblio-teks blomstringst,id. Vi mangler en hel del, de s
værre. Bøger, De gerne vil af med, modtager b1.bliotekaren -
DAMKIÆR - med største glæde. og taknemmelighed~

Er TIP I Til)E :Når vi nu inden for en uge skal glæde SCHØL-
=====i;=~===-=;:::= LER•JACOBSEN med lidt penge, udleverer han

gerne j_ ( eller flere) lodsedler til en me
get rimelig pris.. Vind dejlige præmier og støt DM""MARKSTUR
NERIN'-GEN 1956, der afholdes i København i påsken~

D E N L A S K E R - D E N L A S K E R ~ (Ja.nowski
======-=========·=======:::::.;;;;===============:::::::;;::=·== e-r 11:tid)
l. ,e4 e5· 2. Sf3 Sc6 3. Sc3 Sf6 4. Lb5 Lb4 5. o-o 6.d3 d6
7. Lg5 Lxc:, a. 'bxc3 Se7 9, Lo4- Sg6 10" S114 Sf4- 11" Lxf4
exf4 12. Sf'3 Lg4- 13. h3 Lh5 lLI-. Tbl b6 15. Dd2? (g4t)
Lxf3 16" gxt'3• Sh5 1?,. Kh2 Df6 18, Tgl Tae8 19 .. · d4 Kh8
20 • Tb51 Dh6 21. Tbg5 f6 22 • T5g4- g6 23. Ld3 Te7 •
24. o4 Sg?' 25. c3 Se6 26" Lfl f5 27. T4g2 Tf6 28. Ld3 g.5
29 • Th1 gi.n 30. Le2 Sg5 t 3]. • ·txg4 f3 32" T,g3 fxe-2, og hvid
opgav dette firspringerspil. ·

HER ER VI

Selv om sommervarmen muligvis stadig hærger det ganske land,
skal, vi nu til at begynde med den alvorlige sk:akl



Den påbegyndes o,nsdag den 21. sep'tember
1955 kl. 19.45

Der spilles som ti.d.1:igere år i 4 klasser: Mesterklasse,nt 1. kl"
2" kl. og 3. kl.
Tilmelding·~ cler sker til turnerings1eder,en (fremlagt liste),
om de1tagelse slutte_r onsdag den 14. september 1:955" Tilmel- ·
ding· efter denne d.3:to kan ikke forvente·s. taget f betragtning.
§.Eilletid: Der spilleB de enke1.'te aftener i tiden 19.45-23"4-5.
Der spilles med faste runder - dog med adgang for turnerings-

- led.eren til at fore.tage ønskede ændr~er.
AfbUd: Afbud til en spilleaften_skal være turneringslederen i
hænde senest kl_. ·19 ~3o den pågældende aften.
I_ øvrigt gæ1der- flg. regI ..: · Ved evt. udeo1ivelse f':ra en fast
ruride ud.en gyldigt afbud_ påhvi.1er det påg. spill.er uden o,p
:fordring :t"ra tur.ne•ringsiederen in,den udlø'bet af' l md •. efter
nævnte spilleaften (fast runde) at tage initiativ,et til par
tiets af\rikling. SAf'.rem:t dette ikke, :finder sted;. betragtes
partiet ved f'ri-stens udløb som tabt for påg. spiller.
·oP- 0O~JIIEDRYKNINGSREGLER.:

~~~~!E-~~~~!:L!:.!:!!!!~~ Mesterklassen b-estår af de 12 spil1ere,
d,e,r har kva1ific,eret sig til klassen,

dog således at der åbnes, ad;gang for nytilkomne spille.re, deir
skønnes kval.if'ia.erede til deltagelse i klassen.
Op,r~kning til mestemlassen: Vinder af 1. klasse"

· Nedrykning fl:-a -11- :· lave·st placerede i mesterklassen ..
Derudove.r spilles der kvalif'ik:ati.onskampe ·- alle mod. alle ....
m.e.l.lem llr. 2 og 3 ;i l..klas,se og de 2 næstlave.st- p.Laoeæede i
m~sterklassen om .2 pladser i me.sterklassen - jfr. dog foran om
adgangen til .forøgelse af' antallet i mst.k:lassen. Hvis mst
klassen f' .eks.· har været spillet med 13 deltagere,. spilles. -

nævrrbe kvalif:ikationska.mpe om de E. pladser i mst-klas.sen mellem
nr. 2 og 3 i I .klasse og de 3 næstlavest placerede i mst-klas
sen , :i.det der fortsat skal være 12 spille-re i mst-klassen.
Ned:rykning fra 1. klasse:- 2 lavest plac,er,ede i klassen.

Øvrige klasser: Øvrige klasser (:L .. ,. 2. og 3·. k1asse} består-~-----a------ af de spillere, der har kvalifi,ceret sig til
påg. kl.a.sse, samt nytilkomne spillere, der skønnes at høre
hjemme i påg. klasse.
Oprykn~ fra 2" og 3. klasse til højere klasse: nr. li påg.
klasse + sp.illere med 75% gev1l1Stscore ... · ·· · · · · ....
Nedrylmi.ng :fra 2.ltlasse: La.vest plac,erede i klassen.
'I'URNERINGSilill_Sl{UD udgør 2 kr., der betales ved tilmeldingen"

TlJRNERINGSLEDEREN"



AF
I denne forbindelse :vil det vel i.kke blive betragte.t som ubes'ke
dent at kræve·, at de• spillere, som endnu ikke har fæ:ridigspil
let vinterturneringen. fo,r 1954/55, afslutter disse. partie~ ~~.e
nest li.I-. sept. 1955'. idet den. komaende vinte•rtu.rneri.ng påbe:.....
g7mde,s: 21. september 1'955 kl. 19.45 med l.runde i al.le klasser.
Endvidere henstilles det så indtrængende som muligt til de-
spill,ere ., som endnu ikke er færdig med sommerturner'illg·en· 1955,
at få manglende partier a.fviklet snarest.
Skalpejagten afsluttes den 14. septe·mber 1955.
Endvidere bedes omkampen -i pokal,turneringen ;t.955 snarest fin.de
sted.
Til oriente~ing for de· forskellige efterladende spillere skal
oplyses, at ·onsdag den 14. septe.mber 1955 ikke kan på.regn.e·s
at bliv,e spilleaft,en på ordinær vi.s, idet kJ.ubben nævnte aften
- se andet steds - holder propagand.aaften med foredrag og si
multanspil for medlemmerne og andre interessered,e

TURNERINGSLEDEREN.
BEMÆRK~\

V~dr.~ ~vj.ntertupneringens l. klasse:

I t·ilslutning til foranstående om vintertu.rneri.ngen .skal yder
ligere ·opCl.yses, at del tagels•en i l.klasse i &r forventes at
bliv,e så stor, at der ikk,e kan spill·es· ål.le mod allre, hvorfor
denne klasse af' turneringsmæssige. he,nsyn. vil bl.ive o,pdel t i
2 a 3 forgru.pper (1.. og 2 •. evt. 3. f'ø1:gruppe) ., hvi.s spillere
s,~iller alle. mod alle inden for hver..forg:ruppe,. De 3 bedst:·
plac,erede (pointlighed.: Dan på styrkeli.st·en højst placerede
går i slutg:ru.ppe A) i hver forg:ruppe spiller de,refter om pla-
o eringen i slu,tgru.ppe A og·. adgaDgen' til oprykm.Dg i malt-klassen,
medens de øvrige. spillere frå t-orgrup])erne spill"etc•f i' ~u.tgrup
pe B om placeringen i øvxigt· 1:nd.en f'or 1.• k1asse ..- og dermed
om "adgangen" til neidrykni:ng til 2. klasse.

• I • ti ...

Det. an~øres-, at .opnåede point i fo,rgrupperne ikke ·medtages
ved point,soptællingen i slutgrupperne A og· B ~

TURNERINGSLEDEREN
• -~---------..- ~~-- ,r

FRIBONDEN udg , af VANLØ$E ~LUB. Formand( JØRGEN JENSEN•
Gl.Jernbanevej, VA ?o6L. Kass: 'H.SGHØLLER JAQOBSEN, J\rneste
det 21, Van.l., DiA. 825? - Tu·roJ.,eder: H.VE.JRUP, Mølletof·ten 24-,
Kgs. Lyngby LY 3115 - Redaktør:. ÅJ3JERG, Ph.Schousvej 19 .11,
GO 788ZJ. ·- Duplik BUREAU CAPAX1 Kjeldsgårdsvej 27B, VA 1207.



FRIBONDEN
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

Oktober 1955

B_Elf1 LARSENS SIMULTANSPIL

Til-syneladende klarede· vi os "fint" imod danmarksmest-eren.
Vi gik hen og vandt 8 partier og fik 4 remis og tabte 2~ partier"
Havde BENT LARSEN taget sig lid·t mere tid til grublerier, var
der vist kun blevet 3-2.~ vundne partier, men BENT trak som lyn og
torden o,g afviklede de 35 s~il på j_ tim,er~

Eftc.r at have givet os et interessant indblik i Nordisk Tur
nering, hvor han delte :første pladsen med Ola.fsson, som han skal
spilLe om.kamp med her i byen (muligvis i januar), gik han i gang
med s:imultanfores.tillingen og var tilfreds med at få hvid p&
hvert andet bræt. Spillerne skulle ikk,e engang sidde grupperet
e:f' ter styrke. Vi havde altså alle fordelrene.

Blandt t.ilskuerne sl1.s b rød rene JENS og HARALD ENEVOLDSEN.
Sagen var deri , at J .E.' s søn helst skulle have BENTS øre;r i
klemme·~ Det var en stolt fader, der så den lille NIELS ENEVOLD
SEN spill~ uafgjorti

Det bedste parti blev spillet af Vanløses JØRGEN WEEER, som
vi hermed råber hurra for. Han fik en bog f'or sin indsats med
en. dedikation af BENT LARSEN!.

g -

Her er vinderne: JØRGEN Vf.EBER, LINDSGARD, E. LARSEN, S.NIEL-
SEN, n,c, IVERSEN, VEJRUP, EGON RASMUSSEN og A. BJERG. (Bjerg· stod
længe trykl~~t i ot slutspil,, og; Vejrup (med officer bagud) fik en
mat 11svindl,et11 igennem'.)

Remis :file: EIGIL PEllIBSEN, HJALMAR HANSEN, A ., JØRGENSEN og
NIELS ENEVOLDSEN,



Hvid: WEB'.ER Sort= BENT LARSEN
(NB~ Tegnet : angiver, at en brik slås)

l. d4 Sf6 20. Db3 Lc6

2. . CL!- e6 21. Sf4- Tf-dS.

3. So3 Lb4 22" Tdl Td8d2:

4, .. Dc2 c5 2:; .• Td2: Te-dB

5" dc5: o-o 24., Da.3 Da3:

6,,. Lg5 Sa6 . 25. Td8: Df8 ..
7. Sf3 Sc5: 26. Tf8: KfB:

B" e3 Se4 27" Kfl Lc5

9. Le3 SLg5: 28. Le6: g5.
10. SSg5: h6 29" Sf-d5 fL·:

ll. Sh3 d5 30. SS: Kf7

12. a3 de: I 31" Sgl+ Lb4

13. Le:,: Ld6 32. Se5+ Ke7

14" Tdl De7 33. SL:· bS:

15" 0-0 Ld7 34. Ke2 Kd6.
16. Sb5 LbB 35. Kd3, e5
l?. Td2 a.6 36" Kc4 La5

18. Sc3, La:? 37. SeLH- Ke6

19. a4 · T'a,-08 38. Sc5+ Kf5

39. b4 Opgivet

FIRSPRINGERSFIL

Hamburg 1921.

l •. e4 e5 2" Sf3 Sc6 3. Sc3 Sf6 L\- ~ Lb5 Sd4
5. Sd4: ed4: 6. e5 dc3: 7. ef6: Df6.: 8. dc3: Lc5
9. 0-0 0-0 10. Ld:; d6 11. Dh5 h6 12. Ld2 Tc8
1,3" Khl Lcl? 14. f4 Lo3? 15. Lel Lc6 16. Lh4 De6
17. Tael Dh3? 18. Te2 De6 19" Tfe1 l g6 20. Dh6: Dg 4-
21. Lf6 - On~ivet - UHA~

Ahues ... B rinckma.nn



D E M S

12.10"

26.10.

2. hold spiller mod Studenterne i Studenterforenin
geni

l.rk., 2.rk. og 3.rk. spillier 2. runde.

Vort 1. hold (mesterrækken) spiller på udebane mod
Glostrup Skakklub. Spillested: Siesta, Banegårds
vej , Glostrup:· MØDETID : Kl. 19.30 (Bus og: tog kø
re·r onrbr-errt til døren)
Mesterrækken spill,er 2.:runde. Resten spiller 3,.,
runde" Dog spiller 3. hold mod Glostrup på hjemme
bane.

Hænge .... og manglende partier. OG 5. hold spiller
på hjemmebane mod Kvindel:i,g Læseforening.

4. hold spiller mod Københavns Skakfol'ening i
Gammel Nønt.

Mesterrækkens 3. runde ·spilles - og de øvrige
klasser spiller 4. runde.

Hænge-• og l:langl ende partier"

====-======--========== ==. ==~~~u=-===
RUSK AT MELDE AFBUD I GIVET FALD - ~------------------------------------

HUSK AFB UDSREGLERNE·i--------------------

SKALPEJAGTEN

BLEV ?'LOT VUNDET AF:

h_ • JIJ ~·-~p e t e :r s e 11 med 218 points i

med 187 p.

SOMMERTURNERThTGEN SB. ENDNU IKKE AFSLUTTET - i



BENT LARSEN - INTERNATIONAL MESTER.

Det, som vi alle ventede på efter olympiadens afholdels~

Holland, BE1'1T LARSENs udnævnelse til international mester, er
nu i o:rdon. På F.I.D.E.s kongres i Goteborg i august forelå ud

nævnelsen.
· Det er i en ung alder, B,ENT LARSEN få:r den attråedc titel.

Men vi or alle enige om, at den var fortjent, og det glæder as

særligt, fordi vi hos BENT LARSEN finder det unge, venlige, af

storhed upåvirkede menneske, som trods sin eminente dygtighed

ikke har mistet kontakten med de daglige orngivelsGr" BENT LAR

SEN s humo ristisk,e sans , hans ae 1vkritik og hans naturlige værø

måde gør ham v:-.ollidt og velset, hvor han kommer.

Vi gratulerer til den store og velfortjente ~resbevisning ~

,Der er mulighed for, at omkampen om mesterti tlen i Nor

disk Turnering vil blive forlagt til København. Islanderne

skal dot2: have udtrykt øriske om, at i hvert· fald en del af kam

pen bliver spillet på Island. G·ivetvi.s vil dette b åda fordyre

og forsinke arrangementet, så vi håber, at omkampen bliver :for

lagt til København,
(F'ra K.s •. u .. - Nyt)

FRIBONDEN udg. af VANLØSE SKAKKLUB ~ F'onnand: JØRGEN JEN'.SEN,
~l ., Jernbanevej. l, V.A. 7061. Kass: H. SCHØLLER JACOBSEN, Arne.
stedet 21, Vanl. DA 8257. - Turnleder: H" VEJRUP, Bø:lletoften 24
Kgs. Lyngby LY 3115 - Redaktør: A. BJERGt Ph.Schousvoj 19.1',
GO 7884 - Duplik: BUREAU CAPAX; Kjeldsg-å.rdsvoj 27B, VA 1207,



F 1B0·,NDEN
M'EDLEMSBLAD FOR VANLØSE ,SKAKKLUB

N.r. '9.

Til d,el tage rne .i K L U E - og H O L D turn,eringerne ~--------------------------------------------------
De har alle fået et program fo,r kampene i deri række, hvori

De spiller. Gør hvad De kan ·for at møde de aftener, De skal·
spill,e, enten det er ude, eller det ,er på hjemmebane. Men ved
De i forve,jen, at De er fo,rhindret i at møde, så meddel det
venligst så tidligt som mul.igt - for mesterklassens vedkommende
til formanden, f·o,r de øvrige r-ækkers til unde r-begnede t Det vil
Le trbe arbe,;jdet desto m.ere med at finde en reserve t jo før man
kan begynde på det" E. Bang,

Linne,sgade 39, K, Pilæ 1670
( træf'f es, bedst kl. 7'1/2-91/2 e·ll • 18 - 19) ,

S T Ø T S K A K S A G E N MED 3 KRONER -

Der, $r s~~d.ig nogle lo,dsedler tilbage i KØBE~AVNS SKAK .
UN~ONS LOTTERI til :f'ord,el for Danmarksturneringen i København
1956" Det sanµ.ede 'gev~nstbeløb ,er kr. 1000" For 3 kroner får
man .,2 s e d f e r ~

Følg JØRGEN JENSENs eksempe,1. Han har solgt 40 · sedler - t
Og GØSTA MORTENSEN har afsat 25 stk ...

=---·--~-·-··-----·- .---·· ----·---·--·---------·-------·-•---~- -----·---·----=
FRA EN REKLAME F O R S K A K '

--==========~ ~============= ==-==== ==== = =~ =========== ==--
Det tager kun 10 minutter at lære brikkernes gang, ·_ men

1 i d t længere· tid at blive vardensmesterl
' • ■

Mi.ndre kan dog gøre det. En jævnbyvdig ~pil ler · skal .nok
give en hovedbrud og masser af fornøjelse - o ss ;v ,

Og afleverer man brochuren, som FRIBONDE.N har taget dette
uddrag fra, 'får man to kron.er trukket fra indskuddet~

Det var måske en ide for e st



B E N T L A R S E N IGEN

HVID: Bent Larsen (14-.9 .1955)
R V I D _S O .R T

SORT: E. Larsen (Brav,ot)
H V I D S O R T

1. e4
2. f4
3. exd
4. Sf3
5. Sc3
6. d4
7. Lc4
8. o-o
9. Sb5

10 .. 'b3
11. Del
12. c.3
13 •. Ld3

e5
d5
exf
Dxd5·
Dd8
Lå6
S:f6
o-o
Lg4
Lh5
Sc6
Sa5
TeS

14. Dh4
15. Sxd6
16. Lxg6
17" LXf4
18. lg5
9·.. Tel

20. d5
21. Sxe5
2.2. Txe5
23. De4
24. Dxe5
.25. Kxi'l
26. opg.

Lg6
cxd6
fxg6
ShS

· Dd7
Sc6
Se5
TxeS
dxe5
Sg3
sxel
Te8

HERMED TRE HERLIGE KONGEGAMBITTER

MIESES - PILLSBURY
Wien 1903.

1. eL!- e5 2. f4 •ef4: 3. Sf3 g5 4. h4 g4- 5. Sg5 h6
6. Sf?: Kf7: ?. Lclf.+ d5 8. Ld5:+ K,e8 9" d4 Sf6 10" Sc3
Lb-4 11. Lf4i Sd5: 12. edS: Dd5: 13. o-o Lc3: 14. bc3:
Sc6 15" Dd2 (15. c4~ D041 16" d5) 15 ..... Le6 16. Tael Kd7
17. c4 Dc4: 18. Te6:t Ke6: 19. d5+ Kd? 20. dc6:+ Kc6:
21 •. Le5 The8 22. Tf4 Ilc5+ 23. Ld4 Dd6 24. Tf6 Te6
25" Do3+ Kd? 26. Tf?+ Te? 2,7. Lc5 Tf? 28. Ld6: cd6:
29. Db3 Ke8 30. De6+ KfB 31. Dd6: + Kg8 32. Dh6: g3
33.• h5 Taf8 31-J- .. Dg6+ Tg? 35. De6+ Kh7 36. De4+ Kh8
37. De5 Td8 38. Kfl Kg8 39;; h6 Tf7+ 40. Ke 2 T8d7
41. Dg3:+ Kh? 42. Dh4 Tde?+ 43 •. Kd2 Te6 .44. Dd4- Tg6
4-5. g4 Kh6: 46. DhB+ Kg5 4-7. Dh5+ Kf6 4-8. c4 Tfg?
49. D.f5+ .Ke? 50. Dc5+ Td6 51. Kc3 1Tg4: 52. De5+ Te6
53. Dc7+ Kf6 54. Db7: 'lg3+ 55- Kd2 Th6 56. Da7: Tb2+
57" Kel TJg2 · 58.- Dd4+ med evig skak.

____<lliiiliii_,_,..,~



Spielmann - Eljaschoff
M'unchen 1903.

l. e4 e5 2" f4 e-f4 3. Sf3 g5 4.• h4 g4 5. Sg5 h6
6" Sf7: Kf7 ? .. Lc4+ d5 8. Ld5:+ Kg? 9. dl+ Df6 10" e5
Dg6 11. h5 Df5 12" Sc3 Lb4 13" o-o f3 14. Se4 Dh5:
15. Sg3 Dh4 16" Tf3~ t g·f3: 17" Df3: Sf6 18 .• ef6:+ Kf8
19. Lf4t Sa6 20" De4 }?g4 21. To7: ~ Lb?: 22" Lh6: + Th6:
23 ... Dg4: Th7 24" Dg6 Tf? 25. c3 Ld6 26" Sf'5 Le4
2? .. Dh6+ Kg8 28. Dg5+ KfB 29. Sh6 opgivet.

1. e4 e5 2.
6" Sf?: Kf7:
Le7 11. Dd.3
14-. Le3 gf3:
Tf8 19. Tagl
Kg? 23. de5:

Lewin - Bilenlrin- - - - -

Kiew 1891

f4- ef4·: 3. Sf3 g5 4. h4 _g4 5" Sg5 h6
7. Lc4+ d5 8. Ld5:+ Kg?' 9. d'-1- f:3 10. gf3:

Lh.4:+ 12. Kd1 Sf6 13. Lb3 Sh? (Sh5!)
15 •. Sd2 Lg4- 16. c3 h5 1?. Kc2 Sc6 18. e5
lg5 20. Tgl+! Se5i 21. Dh7:+t Kh7: 22" Th5:+
Tf5 24. Lg5: opgivet"

FRISKE NYHEDER
-::-r. =~=Er-•-=·-=-==---=---=--=---====-====·===---~,-..;;..--~-...;=~-- - -==·=- ==·- - - --==::.

Landsholdsspilleren PALLE RAVN har del taget :i en turnering i
Paris for nylig. Den gaml,e kæmpe; dr. TARTAKOWER, sejrede med
? p .• uden tabspartier, fulgt af PALLE RAVN og- to fraske spil
lere med 61/2 p

PALLE, RAVN synes alt.så i strålende fonn. Vi glæder os til en
hård kamp med BENT LARSEN om Københavnsæe s.cez-skabe t , Som. be
kendt stod BENT LARSEN og PALLE RAVN' lige.

.. ..,_;-.

SIMULTAN Den t.1:nge sto,rmester SPASSKIJ 5pillede mod 30 mand i
Helsinki og vandt 28 og tabte kun 2 partier~

-----



SPILLEPLAN NOVEMBER 1955
=o0o=~===============~==~~==========~==========;==~=;:;=;o0o=

2.: 3. hold spiller på hjemi;nebane mod 'V,Eji.lby Ska~lV:h.
I øvrig,t spilles hænge- og mgl. p~rtier. .

9.: 4. hold spiller på hjemme.bane mod Herlev 'Skak
klub • MESTER1<LASSEN spiller 3. runde ~ øvrige · '
klasser spiller 5. runde. ·

Tors,dag 10.: 5. hold spiller på udebane mod Ministeri,ernes
Skakklub, Slotsholmsgade 16.

Mandag 14.: ,2. hold spiller -på udebane mod Brønshøj Skakklub,
Frederikssundsve j 175.
Hænge- og mgl. partier"

1. hold spiller pA udebane mod Valby Skakklub,
Vigerslev All' 79 A

Onsdag 23.? Mesterklassen spiller~. runde, medens ~vrige
spiller 6. runde,

Torsdag 24-.: 3. hold spiller på udebane mod "Firska", "Pesten",
Lø.vstræde 3.

Tirsdag 29 .. : 4. hold spiller på udebane mod Bankernes Skak.klub,
G1 • Mønt l • 2' •

Onsdag 30.: l. hold samt 5" hold spf.Ll.er' på hjemmebane mod
henholdsvis Politiets Skakforening og Bagsværd
Skakklub. - Øvrige spiller hænge- og mgl. par-

Onsdag lG.:

Onsdag 7/12: Mesterklassen spiller 5. runde, og øvrige .klqsser
spiller 7. .runde ,

FRIBONDEN udg. af VANLØSE SKAKKLUB, Formand: JØRGEN JENSEN,
Gl. Jernbaneve j 1, VA 7061" Kass.: H. SCHØL.IER JACOBSEN, Arne
stedet 21, DA 8257. - Turn.ering!sl.eder: H. VEJRUP" Mø,lletoften
24,, Kgs , Lyngby, LX 3115,. - E. BANG, Linne sgade 39, K, (PA-
læ 1670,; træffes bedst kl. 71/2 - 91/2 ell. 18 - 19) - Redak- -
tør: A.; BJERG, Ph. Schousvej 19"1', GO ?884 - Duplik: BUBEAU
CAPAX, Kj:eldsgårdsvej 27B,, VA 12o7.



M 8. D L E M S B· L A D F O R V A N L. Ø S E .S K A

December 19.55

Bestyrelsen finder anledning til at meddele, at den ,er uden
skyld i de utilfred.sstillende lokaleforhold onsdag den 3,. nc-
vemb,er 1955. . . __L • •

Fru NIELSEN, Jernbanecafeent har dybt 'beklaget f,e jl tag,elsen -
- H1angle:nde underretning - og på anden måde rådet bod på for
holdet.
===::::=========·====•:!:-=~====·=================·======-========·========
S,PILLEPLAN FOR DECEMBER 1955:

~bllI!~d.en ~flægge* halv,å:lig ber,et.n~ng o,g uddeler
præmie-r :ror somme:tturnering, skalpeJagt m .v ,
Under ;~3;,•a,g(else~':af bere~ning·, fælles kaffebord;

4 .••

Onsdag 28.: INGE.ii. --------·:i

JANUAR 1956__ , ,

Onsdag Mesterklassel'l spiller 5. runde, og øvrige klasse
spiller.?. runde •
l.holdet spiller på udebane m.od Bankernes Skakklub. .
Gl. Mønt l.2'.

. i
Onsdag lLJ..: 5..hold s,piller på [udebane mod SUnd'.byerne.s Skakklub

B;yglandsgade 5 .l'
Hænge.- og mangle~e ._parti~r.

Onsdag 21...: ·Hænge- og mangle·n<Je parti,er.

=-·====-==========· ._;..;. ;1:==· - =·=-=-=-------=,-----===- ._,_- _

VINDER AF SOMMERTURNERINGEM 19§5 blev A. SLENTE med CHR" FABER
og HOLGER NIELSEN på 2.-3. pL

POKALVINDER 1955 bl~v_V. OL.5EN·;•efter_om.k.amp med ,JØRGEN JENSEN:.

Hjertelig ti1,f~lykke med gevinstent
'



K.S.U .-turneringer:
KLUBTURNERINGENs 1. rækken (l.hold):
Brh.S. 1?1/2 (3), Val.S. l7 (3), Bank.S. 15 (3), V.S. 14 (31,
Glostrup S. 11 (,2), 1860 8 ( 2), Pol .S. 71/2 ( 2).

HOLDTURNERillG"ENs 1. zække s ( 2. hold) =

S.S. 151/2 (3),. Su.S. 121/2 (3), K.S •. 11 (2), F.S. 91/2 (2),

V.S. 9 (3}, Brh,.S. 61/2 (3).
3. række: (3.hold):

v.s. 13 (3), Su.S .• 10 {2), K.S. 9 (2), Firska 9 {3),.Va:l. S

og Glostrup s. hv,er ?1/2 (2).

4. ·række: (4.hold) •

:Po1.s. 10 (2), v.s. 9 (2), K.S.. 81/2 (2), Herlevs. 8 {2),

Bank.S" 7 (2), Glostrup S. 5,1/2.
5 .•række: ( 5 •.hold) :

s.s, 10 (2), V.S. 91/2 (2), se ,s , 9 (2), K.S. 6 (1),. Ministe

riernes S. 5'1Y2 (2), Ba.gsværd S" 5 (l) ., Kv.L.S 3 (2).

\ .
v.s.-VINTERTURNERING:
Me s·te rklassen:
H.Damki,er 3, (4), E.D.Voss 21/2 (3), H.Vejrup 2 (3).

1. klasse:
A.Jørgensen 51/2 (6), Egon Rasmussen 3 (3),, E .• Hvalsø Petersen
l 1/2 (3), Hj "Hans.en 11/2 (4).

2.klasse:
3:.C.Lindsgård 51/2. (6), Jørgen Weber 31/2 (6), svend Nielsen 3 (5) t

Poul Petersen ·21/2 (4), A.M.Peter.sen 211/2 (5).
3.klasse:
Carlo Petersen 5 (?), Th.Tho,ms,en 4 (5) r P.J .Jørgensen 4 .(7.).

====;:::;::========-~~~~=·==========;::=~=====:===========:::=•====·-==========
SKAKNYT_ _J GLIMT

Bent Larsen siges ,at være rejst.,_til Jugps_læp.rien fo,r at. 91?1-
tage i en storme•stertum.ering" der .bl.a. - tæller selveste Keres.
Bent Larsen ,er altså gået i skarp træning til kampen mod Olafssent



~de.r har anmeldt deltagelse· i juletul:'lleringen i Hastings i Eng
land. Her deltager der også ~,.nisere fo::r;uden tysklandsm.esteren
Darga og en stærk spansk me·~ter-spiller.

===·-=--=====-=-===-======= =============-======--- --~---~-
ONSDAG DEN 28. DECEMBER ER· DER INGEN SPILLEAFTEN I VANLØSE t

. ._,_- --- -~=-.---=- ----------------------·--,C-----':=:- -=--~-=--====-===-

Damkiær og Voss fører i mesterklassen" Iversen stod
fint som hvid imod 'Voss, som imidlert1d·ved en lille
fiks trækfølge fik materiel overvægt og vand tx

Bjerg fik mod Køhlers · hvide brikk-er en lidt trykket
stilling. Køhler øfrede en springer og tru.ede med
mat ved dame + springer. Bje-rg fik modspil og tog
hævn. med matangreb med to springere + dame + løber •.

Bjerg har et hæng1eparti mod mester Lauritzen. Bjerg
har nu flere gange ,f'oreslået remis., men det er nu
.ikke så sært, for ban er en bonde bagud som sort.
Disse "desperate" remistilbud bliver venligt, men

-·bestemt afvist med ··bemærkningen: '1Nåh1 lad os nu·
··• bare kigge lidt· på stillingen; det kan være meget
rart.''

Vanl~se Skakklub er ved at blive godt kø;rende, idet
der nu er dukket ikke så få knallerister og enkel te
scoot-erkøre:r,e o:pt De, der er interesser-et -i anskaf
f'else af knallert, kan sikkert få vejledning hos.Dam
kiær, Bang, A.M.Petersen, Køhler og Bj@rg (sidstnævnte
er forhenværende knallertejer).. · ..

Redaktøren af FRIBONDEN lovede en gang at f:r-i.sk
•blad·et op med diagramme,r~ Hvordan går- det med løf.:..
tet, spø.rger· man. Han beklager, at der intet er
sket; men lover bod. og bedring, men aandsynl.Lgvd.s
først i f-orbind,else med nytårsforsætterne i

Fr@- K$_U-klubturne,r,in;gens match me,llem B_rønshøj og 'Vanløse.
HVID: J. Haagen Hansen, Brh.S" SORT: H. Vejrup, V.S.

l. Sf3 · d5, - 2. c4 06 - 3. 'd4 Sf6 ·- :4-. So3 dXc4 -
5. e3" L:f5 - · 6. Lxctf e6 - Ad omveje går partiet nu over
i en slavisk. variant - så føler man sig på hje·mlig grund i
7. o-o Sbd? -- 8. De2 Le? - 9. e4 Lg6 - 10. a4 e -e
11. Lf4 Tac8 - 12 •. Tadl DaS -- 13" d5 • .. • Opmarchen -e-r



sluttet. Hvid går til aktion ud fra den fejlagtige opf·attelse,
at han står 'bedst.. Træ-kke.t fø-rer til. re·t nervepaærende si tua
tioner, hvor ,et enkelt fejltrin for hver af parterne v-ille
kunne med-fø,re materieltab" En variant scm 13. .••• Sx,e4,
14. Sxe4 Lxe4 - 15. Dx.eti- cxd5 burde måske hav:e •Været _f.or
søgt (16. Lxd5 besvares med Sdf6). Sort valgte at tilbyde
skinoffe·r på e? i stedet. Det så mere intere:ssant ud.
13. • ... exd5 - 14.• exd5 cxd5 - 15. Dxe-? · ffe8 -
16. Txd5 .. .. • .. 16. S~d5 havde vist givet sort noget mere ho-
vedbrud, idet der så ikke så ,godt kan slås på e7 med tårne ...
16 ....... Txe? - 17. Txa5 Txc4 - 18. LdQ Te6 -

- ..I

19. La3 e.6 - 20. Sg5 •• ·• Dett,e træk tillåder sort den
flg. trækfølge, der r,esulte~r i en gevinst-me~rbonde.
20. •.... Te8 - 21. h3 Ld3 - ·22. 'Tdl . b6
2:3. Tad5 •·.... 23. TXa6 besvares med TXc3, .24. bxe3 LXa6.
23. · •. 111 • $xd5 - 24. Sxd5 Le2? -
Le2 er ik.ke det bedste, id,et det bevirker·, at kvaliteten må
giyes til'bage. 24. • •.• Lc2 med dækning af tårnet ·på ,cl.J. er
"ti ed.re.
25. Td2 Tcl+ - 26. Kh2 Tdl ... 27. TJ!:dl LXdl -
28. Se?+ TXe7 - 29. LXe? LXa4 - .30. Se4 Se5 -
31. Ld8 Sd3 -
Sort fore trak at f·,å a-bonden helt fri, fremfor at skulle spil
le slutspil med uligefarvede l,øbere med 2 mod l bonde på dro.n-

,ingsflø j en.
32. LXb6 Sxb2 - 33. Sc5 Lb5 - 34. Sb3 Sa4 -
35. Le? f6 - 36. Kg3 Kf? -· 37 • Kf'4? • ••.
Trækket ser mærkeligt ud, men det må retfærdigvis bemærkes~
at hvtd var i tidnød, og· hans flg. træk må be tragtes ud fra
denne synsvinkel.
37. • • • g6 - .38. Sa5 Sb2 - 39. Ke} Lfl - 40·. Kf3 Sd3 -
4-1. Lb6 Sel+ - ll-2. Ke3, Sxg2+ - .4·3. Kd4 sf·~ - Lill-. h4 Sg2 -
4-5. · h5 gxh5 - t.6 .. ~ Kc5 h4- - 47. Lc,7· h3· - 48. Lg3 h5 -
49. Kb6 Sh4 - 50. Sc6 Sf3 - 51. Sd8+ Kg6
52. opgiv,et, i.det h~ fø.lger og medfører yd,erligere materieltab.
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