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Det var dengang, da klubben kunne nøjes med den første stue.,
nærmest indgangen. Aftenens dyst,er var begyndt; toba.kstågen hav
de allerede-formindsket sigtbarheden.

Stille går døren op, uden at det bemærkes a.f nogen. Vi hører
en sagtmodig kvindestemme tvivlrådig spørge: Er det her? - Nogle
enkelte af os ser bebrejdende op fra brættet og anskuer- ·to ældre,
mørktklædte damer trippe i døråbningen. Indtil Chr" Fa.hers run
gende bas forklarer: Ja, - det ~r her.

At damerne skulle overvære deres nevøers optræden i en spej
derpatrulje i den store sal, hører f.or så vidt med til his·torien,
men point en er denne, at Chr. li1!:!.bez-s ~ Det er ber - ( som han m9.tte
gentage for damerne) har været en slags motto f,or klubben.

DET ER HER:, at jævne .Vanløsespillere har haft lejlighed t1-1
at måle sig med skakkens ypperste: Karl Ruben, T'a.rtalto.wer, Euwe,
Såmis:ch, Bent Larsen m.fl. Hvor Nimzowittch 'kom og analyser,ede
partier.

DET VAR HER, at JensEnevoldsenen aften og påfølgende nat
spillede 18 blindpartier; og hvor undertegnede ,efter at "have af
slå.et et remistilbud måtte opgive acm sidste mand kl. 6 om morge
nen.

DE,T VAR HER, vor sindige jyde· sørensen i en kamp i trediverne
mod Sundby tog imod et remistilbud, og hvor Sundbymanden deref'te~
blev gjort opmær-kaom på, at i stillingen var Sørensen faktisk mat.
Megen diskussion om parti.et endte med den noget utilfredsstillend•e
Løanf.ng , at Sundby lod os beholde remisen 11fordi vi trængte mest
til points" .. Ved det internationale junior verdensmesterskabs
stævne i København 1954 fik jeg FIDEs præsident til at udtale si,g
om pro'ble.met, og han ville mene, at partiet måtte dømmes som tabt
for vor Sørensen. Men nu var det jo for sent for Sund.by at få
sagen genoptaget!

DET VAR HER, vi fik indterpet skakspillets 10 bud, hvis strik
~e efterfølgelse har medført tab af ma.n.gt et parti. F.eks. at man
kun skal følge sin egen plan - ak - havde man dog lidt ,oftere in
teres.seret sig for modstanderens skumle planer-!



DET VAR HER, at Thoma.s vakt e vor interosse for skakopgaver
ved sine inspirerende foredrag. De,t var her, at vor formand fik
lanceret mærkatet med den interessante slutstilling,, hvor der
eft,er dror..ningoffer bliver kvalt' mat i hj ø·rnet ved springeren"
(Chr·. Fal,er måtte engang lide ·den: tort hjemme hos mig at blive
sat mat præcist efter dette mønster - .af en motionsspiller på
80 år).

OG DET ER HER, der er blevet spillet lyn som sikkert -·
ing,en anden kLub., Husker nogen partiet, hvor Bang og hane mod
stander ( ofte nævnt i det foregående) overtog hf.nandena tårne i
slutspillet - og hvor d1herr ikke forstod tilskuernes højlydte
munterhed.

Men først og sidst ER DET HER,. at vi hver onsdag - med til
side:sætt el se A.f alle andre engagementer - har mødt gode kammerA
t er, og hvor vi kun er blevet taksere,t efter vor skaklige fo,,.
måen og vor m&de at tage sejr eller nederlag på.

H. STJERNQVIST

! FABER kommer igen næs te gang, og JØRGEN JENSENs indlæg er
på trapperne. RED. , -

S,e2+
Sxg4+!
Dg5
Se3++ ..

Opgivet.

20.
21. Kh2
22. Kg2-
23, .. Sf3 -

a.6 r
- Td8-d7
- Lg6

Pf... d.S
b5

Txd3!
Td3xSd4,
Sxd4

10. Sbl?? - De?
11. Sb-d2 - Ta-d8
12. c3
13. Dc2'
14. g4
15. a3
16. Ta-dl -
17. La2
18 .• Sd4 !
19 .. ·c3xd4 -
20. Dbl??
Meget bect':re Dd3;
efte:r teksttrækket
er der t~k~ noget
at gøre for hvid"

PRIBONDEN har modtaget følgende:

vid! POlJL CHRISTENSEN FS - Sort: H. C.LINDSGAARD .•
Spillet 12.U.56.

l. e4 - e5
2. Sf3 .... Sc6
3. Lc4 - Sf6
4. d3 - Lc5

oo - d6
6. Le3 - oo,
Iklce Loce3, da
hvid styrker
centrum og får
let spillet d4,
og ban har den
åbne f-linie.
7. Lxc5? - dx.c5
8. Sc3 - Lg4
9,. h3 - Lh5

Stjerngvist pg Jacobsen havde et vildt parti, hvor Stj. otrR
de et par bøn-der + en office,r; men tabte dog.



Kaffebord m.m.
Vinterturneringens 7.ru.nde afv.ikles.
Mesterklassens hold samt holdet i I.række spiller .På
udebane mod hhv .. Lyngby BkakkLub, Sorgenfrivej 12,
Lyngby,, og Kbhvns Skakforening·, Gl. Mønt 1" 2-, •.
Holdet i'3,række spiller på hjemmebane mod Kbhvns
,~kakforening. Øvrige spillere afvikler 3.runde i vin
~erturneringen ..
Mesterklassens hold spiller på udebane mod 11Firska",
Valby rem.ise. - Øvrige spillere af'vikler hænge- og
manglende ].:')-a.rti0er.
9. runde i v!nt erturnerin_~en afvikles.

Onsdag 16.:

Onsdag 23.:

Onsdag 2.:
Onsdag 9.;
Torsdag 10. :

Onsdag 30~ r

RESULTATER

Jubilæumsturneringen: l" E.D.Vqss, 6 p -· 2. -3.plads K.P.Hans.en og
Søgaard Peter.sen hver med 51/2 p. Kampen om 4 .. -5 •. pladsen er endnu
ikke endelig afklaret.
Pokal turneringen: 1. :!S.D. Voss 51/2 _p - 2 .• E. Bang 5 p - 3.." -5"plads
H.C.Iversen, Jørgen Jensen og A.Barknus med hver 411/2 p.
Vinterturneringen: Mesterklassen (hvor det går lidt træ.gt ! ) :
E"D.Voss 3 - H"C"Iversel'.1 3(4) - Køhler 21/2 (3) - H.Damkier 111/2 (2)
Schøller Jacobsen 11/2 (4). ·
l.klasse: H.C~Lindsg.aard 4 (5) - E_.Bang .3 (3) - A"Slente 21/2 (4) -
Arne Jacobsen·2 (3).
2.kla.sse: K..P.Hanse11 og Søga.ard Petersen· 2 (2) - A"M"Petersen 2
(3) - Egon Christrense,n 2 (4).
3.klasse: K •. Ring 6 (8) - C"Jespersen 41/2 (7). c .. Hansen 4 (4), Chr.
P.Madsen 4 (7) ..

BENT LARSE:N I HASTINGS
• I•

I juleturneringen i Hastings klarer Bent sig godt efter en forsigtig
start. Han har fået 31/2 i fem runder. Han vandt ovez- 'Toran,. Alex
nder og Penr-o se , og fik· remis: mod G1igori e. Olafsson vandt over

Bent, der .havde tårn mod løber+ 3 bønder i slutspillet. De sidste
~ire modstandere er: Horsemant Clark, Szabo'sam.t O'Kelly de Galway.

Slente vandt en bonde mod Houmann , men ofr,ede den senere.
slutspillet "cver-så" Slente helt en bondes gla.d,e løb mod forvand

lingafel tet - o,g tabte.

Faber 11ga.v0 Bang en of=ficer efter 4 træk.



nov"56)

ses
gxS
,Txg2+
b6
Tg8
Lb5+
Te8
Kb8

rr CILIA.NSK

e4
2, Sf3 -
;. d4
4. Sxd
5. · Sc3 ·-·
6. f4 -
7" Lb5
8" LxS
9- e5 -

10. fxe· -

cS
d6

cxd
S:f'6
go,

Sc6
Ld7
LxL
dxe
Se4

Penrose - Sort:. Wade - (England,

11. e6 - f'"5 ·- 21; Td.l
12. o-o -- Lg7 22. SxS
1,3" Sxf5 - LxSc3 23" Loce?
14,. bxe - DxD 24. Kf
15. Sg7+ - Kd8 25. Lf6 -
16. Txdl - Kc8 26" Le5 -
17. La3 - Tg8 27. Kf~
18. Tfl - Sxc3 28. Te?+ -
19. Tf? - Se2+ 29. e? - opgivet
20. Kf2 - Sd4

---==~--=-=--=-=-=====-=----=========-------=--=cl======~-~==~-

S:eielmann - .Nimzowi tsch - Karlst,.ad 122.2 18" Lh2 ·- Kf?!
19. g4 hg3:i"V.' . -

l. e4 ~ c6 10. Lg3 -· h5 20" Lg3,:. - h2+
2" d4 d5 11. h3 Sge? 21. Kg2 Le4+ .- - ·-
3° ed5·~ -:- od5: 12. c--o - (Dd ! ! ) 22" Lf3, - Sf5
4. c3 - .Sc6 12. --- - Lh6 23,. Le4: - de4·:
5,. Lf4 - Ll5 13. Sel - g4 24" Sf,4 - e~
6. Sf3, - e6 14. Ddl - Id2: 25. S,e2 - Bh4+
7. Db3 - Dd7 15. Dd2: - gh3: 26. Lh4·: - Dg4+
8. Sbd2 - f6! 16. Sd3 ~ b6 I

9. Le2 ... g5 17. Tfel - b4 Hvid opgav.

Nim~O"litsch kunne sine ting - også i CA.RO-KANN, som V,ejrup kal
der: fattigmandsåbningen!

···~-GNER-NIMZOWITSCH - Breslau 19_25

1 .. e4 c6 2. d4 d5 .3- ed5.: cd5: 4. "Ld3 Sc6 5 .• c3 Sf6
6. h3 e5 ?. de5: Se5: 8" De2 De? 9. Lb5+ Ld? 10. Le3
b5: 11. Db5:+ Dd7 12. De2 ! 0-0-0 13. Sf3 8'c4 14. 0-0

Tde8 15 •. Sbd2 Se3: 16. Fe3: Lc5 17. Sd4 Se4 18. Se4·:
Te4: 19. Df3 The8 20. Df?: Te.3: 21. Khl Df7: 22. Tf?~
Tel+ 23. Tfl: Tel:+ 24. Kh2 Id6+ 25- g3 Le5 ·26. Kg2
Tbl .27" Tf2 I.d4: 28. cd4; Kd7 29. Tf?+! Kc6 ;O. Tg7:
Tb2: 31. Kf3 Ta2: 32. Th7: b5, 33. Th6+ Kd7 34 .• Th7+
Ko6 35. Th6+ .Kc? 36. Th?+ Remis.

FRIBONDEN udgives af VANLØSE SKA..KKLUB.
-o,:rrnand: Jørg;en Jensen, Gl. Jernbanev,e,j 1.
Ka.s.serer: Schøller Jacobsen, Arnestedet 21, Vanløse.
Redaktør: A. Bjerg, Ph. Schousve~ 19.11, F.
Duplik: Bureau Ca.pa.x., Kj1elds.gårdsvej 27B, Valby.
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DE RUSSISKE KRIGS.FANGERS BESØG I KLUBBEN
=00o=================;===============~=========~ooo=

E.n af de begivenheder i klubbens historie, 50m nok fortje
ner ot kapitel for sig, er besøget af de russiske krigsfanger.
Det var i sommeren 1945. En strøm af russiske soldater, som
under krigen var taget til fange af tyskerne, blev transporte
.ret hjem ,over Danmark og lå i lejr i J,ægerspris,, mens KB-hallen
blev brugt som gennemgangslejr.

En dag ringede Faber til mig og a,agde ,: at han havde fået
den lyse ide· at invitere et hold af russerne ud til os og spille
skak. "KB-hall,en ligger jo lige i nærheden af Jernba..11ekaf,een, 11

sagde han; "den, .er propfuld. af so1dater, og da de er russere,
kan de selvfølgelig alle.sammen spille skak! LF1d os få et hold
ud til os på onsdag - det behøver- jo ikke at være af de aller
stærkeste --- og så giver vi dem en kop kaffe og.et stykke
Wienerbrød og får en mægtig propaganda for klubben, ikke sandt?"

. Jeg syntes, det var en strålende id@ og lovede at prøve a.t
undersøge, om den kunne realise:r,es. Det kunne d en , Jeg tog ud
til KB-hallen og talte med lejrkommandanten1 som straks gav· of
ficiel· tilladelse til q,rr~,ngementet. Derpå fik jeg lov til at
gå ind i ·selve hallen og finde nogle soldater~ der spillede
skak. Det var meget ejendommeligt at gå rundt i den st.ore hal,

·hvor det myldxede med russiske soldater, mange af dem va,r .sår,e
de, alle var i meget· primitive U'nif-ormer, de fleste sad i klyn
ger på madrasserne og snakkede, .et enkelt sted sad der en og
spillede balalajka., mens nogle dansede, og en gruppe af k3,mme
rate·r stod rundt om og sang. Lige 1 nærheden af dem fandt ,jeg,
hvad jeg søgte,. Her blev -der spillet skak. Et par part2.er var
i gang, og jeg sto.d i nogen tid 'og fulgte· sp.illet. En af' spil-

· 1erne kunne lidt tysk, og han strålede over hele hovedet, da
jeg f'ik forklaret mit ærinde,. Han lovede at få. samlet et hold,
men han mente ikke, at det kunne blive rErt stærkt - hv,erken tal
eller spillemæssigt. Nogle gode spillere var, desværre lige
sendt videre iil Jægerspris, men ;j'eg bad ham om at aaml,e s!



mange som muligt sa.mmen og
spillere, som var i klass

orklarede ,, at der kun var få af vore
med, Botv-innik.

Jeg blev så enig med lejrkommandanten og soldaterne om, at j1eg
skulle komme og hente holdet, .så stort det nu kunne blive,. først
kommende onsdag. Det vqr, så vidt jeg husker', en mandag, jeg var
derude... Og så snart Faber fik dette positive resultat at vide, gik
han i gang med sto:rtrommen. Pressen skulle selvfølgelig alarmeres,.
og Faber fandt det geniale træk at fortælle historien til Anker
Kirkeby på POLITIKEN. Kirkeby var - i hv,ert fald den gang - meget
sympatisk indstillet over f,or russere og nøjedes ikke som de andre
blaide med at omta'l,e be,givennscen i en lille noti·ts. Han meddel t,e
læserne, at "Stalins soldater skulle kæmpe mod Vanløse Skakk:lub,u
- og ·sat"te artiklen på forsiden! Dette måtte vi andre Jo prøve at
leve op til. H.c .• Iversen skaffede - himlen må vide hvorfra - et
kæmpemæssigt rødt klæde, som fyldte hele scenerummet ud, og- et med
lem af klubben, som var bager, sagde, at han ville sørge for ka:
gerne. For at kunne imødegå sprogforbistringen satte vi as i. for
bindelse med H4rald Enevoldsen og hans frue, so.m er indfødt russer,
og invitered@ dem med.

Onsd!J.g aften stillede jeg som 'l.ft11lt ved KB-h:a.llen. for at hen
te holdet. Det var' parat , jeg tror, der var mellem 15 og 20 mand ,
og ,j 1 eg fik det udleveret mod ·behørig kvittering og strengt pålæg
orn at levere det- fuldtalligt tilb~ge på et bestemt klokkeslet. SA
drog vi af sted. Jeg prøvede på ,i;,it forkla.r,e en af dem vejen, for at
j ,eg selv kunne holde mig lidt i baggrunden. Men det gik iklte.
Jeg måtte - værsgo - gå i. s:pi.dsen :fo;r-· styrken og eskortere den fra
Peter Ba.ngsve,j til Jernbanekafe.en. , Flere forbipasserende grinede
høJt.

Vi marcherede ind i sslen, hvor Faber modtog soldiiterne med
en tale (på d:m!k). Dg, han opLed sin vældige røst, l'l.gde jeg mærke
aLil,, at det gibbede i q.isse hærdede mænd, som dog havde prøvet lidt
af hvert; og først efterhånden som fru Enevold.sen fik oversa.t Fa
bers velmente ord., faldt de lidt til ro. Så begyndte spillet, men
det vil vi lade j e:rntæ:ppet g! ned :f'or. Det til:f,ældig.t :sammenssÆte
hold v~r ikke stærkt 1 b_vttd de .selv på forhånd indrømmede og bekl~
gede , Bagefter rykkede vi s~mmep. om et fælles kaffebord., og stem
ningen steg, da llll.gkager-ne bl,ey båret ind, store +agkager med ham
mer og segl i rød gele. En af russerne rejste sig eg boldt en tale1

som =fru Enevoldsen ov;ersatte sætning for s1;13:tning. Det var en ;glim
rende tale. "Det var smukt af klubben at invitere os,,, ss.gde han,
"og> vi p.a.r væ;i;e.t ,glade for at komme. Vi har lært meget af det lidt,
vi har set n.f jeres. land,. Det .skulle glæde 9a; ·hvis I også kunne
komme ov,e;r- til os. Måske vi også kunne lære jer et og andet ,. ••• n
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Sådan omtrent var vist indholdet i den lille improviserede tale.
••• Og så begyndte russerne at synge" Nogle folkesange. Fru
Ene·voldsen sang med" De sang forbavsende g·odt allesammen, og det
lød meget sm:ukt. En A.f dem opfordredG os til 'l.t synge nogle ~f
vore aangc for dem. Men han blev tysset ned. Hvor· læng·e det va
red.e det hele - 2-3 timer? Alt for kort. Men jeg måtte jo til
bage til KB-hallen med .mine fanger. Eit hurra, dirigeret af Fa
ber, fulgte os på vej, hvad m.ange af medlemmerne for øvrigt også
gjorde~ Med fru Enevo,lds,en i spidsen med en .russ,er under hver
,..rm marcherede vi tilbage til Peter Bi1ngsvej, syngende hele vej en •.
Det var lyst endnu, husker jeg. Mange mennesker stod stil.le i
gaderne og fulgte optoget med undrende iø•jne. Hvis de havds vidst,
at det var skakspillere, .som gik. her, og at den a.nimereae stem
ning skyldtes kaffe med lagkage og folkeviser; ville de have
undret sig endnu mere"

Desværre 'blev stemningen - da vi nærmede- os KB-hallen -
noget slået itu for· mig; da en af russerne gik op ved siden af
.mig og på tysk sagde pænt farvel og tak før i aften" Jeg så u
forstående på ham. uNu gå jeg,"· t·,orklA.rede hen. "Tivoli!'' -
'"Næ, du kan tro, der er løg.n t·il In sagde jeg og hagede mig f~st
i <trmen på 'hqm. Jeg viste ham pn.piret frq, lejrkommand1.nten med
de 16 eller 17 navne. Han pegede på sit og gemtog: "Tivoli". -·
Jeg tænkte med skræk på, hvad der ville ake , når de i lejren op
dagede, at jeg mangl ede en mand. Og hvad , hvis der var flere af
dem, som fik lyst til at gå i Tivoli? Jeg forsøgte at manøvrere
...'yren midt ind 1 geleddet. Jeg tryglede ham om at blive. Jeg
svor vad Smyslov og Snosko Borowski. Og han b 1 e v i g,eleddat !
Jeg af'Lever-ede mi.q seddel og et fuldtalligt hold .• og under gen
sidige ·taksigelser vinkede vi farvel til hinanden. Russerne for
svandt ind i KB-hallen, og vi andre gik ud. i den gr! hverdag, som
lt s~ var en yndig s.ommeraft:en ..; Lgen;

Da jeg ville skrå over gaden, var ·der· en, so,m greb mig i ar
men. Fyren fra før! "1'avaritsch, 11 sagde han grinende og sprang
op på en sporvogn. - på voj til T.ivoli.

JØRGEN JENS
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S P I L L E P L N FOR F~BRU·AR M " .=~===~==================;=======~============~======~====;=~~=~~=~=

Onsdag den 6.: Mesterklassens hold spiller på hjemmebane mod Ban
kernes Ska.kkliab.

, Øvr.igo spillere ::i,fvikle,r hænge- og. mgl. p!lrticr.

11 13. : Vinterturneringens J,.O. rund fvikles.

Skal vi så

Hænge- og mg).. p'irtier.

lle g·øre noget ved det - • .• der _er -~t :for ·mange

spi_l;lere, der ~ominer "dumpend a'' .~L~ 2·0 - .;20.301 og når de så kom

awr., e·r evt. mod'st cnd er-e allerede i: :fu\I.d g:wg - med det resultit,
. .

t d0 11 sene gæst ~r" heller ikk_e den aften får af:viklet et -cur-.

ner1.ngsparti ! · På med vant en l

,,.

· K A F F E' · 0 G L Y l~
=======·=::=.,::=.':i=.,;;======·==

Onsdag den .2; januar 57 -fo.ndt det årlige ka:ffebord sted. · ··-
Formanden aflagde den halvårlige b~retning mad påfølgende pr,æmie-:

u~deling, hvor: VOSS var :topscore;;-!

,,.. __ ... _•~-,.......-...



DER VAR ENGANG ......

Der va:r engang en bondemand .fra Jylland, som. begav .sig på

rejse til København.. Da en sådan rejse ikke kunne afsluttes

på en dag, måtte han indlogere sig på et hotel. Her kom han

i snak med hotelkarlen, og følgende samtale udspandt sig;

- A ka hør do oase er fra Jylland? -

- Hvorlæng har do, så væt hotelkarl her?

- I ti år"

I t i ru:- •• og do er it ejer å hotellet endnu[

Nu er det så, jeg sidder og tænker på, hvor mange år Van

løse Skakklub har været lejer i Jernbrn.nekafeen og er i.kke ejer

af den endnu. Er indehaveren mon jy,de - eller skyldes dot mang

lende initiativ fra. styrelsens side?

Jeg sidder og tænk,er på, hvo,r skønt d,et ville vær,e, om

V~nløse Skakklub, som jo er en f'oregangakLub på mange områder,
havd e sin egen højborg, hvor man h:vad aften eller dag i ugen,
det skulle være, kunne gå hen med sin gode ven og bestille kaf

obligat brædt og brikk.e~, eller hvo:r en ensom sjæl kunne

og .få et hyggeligt parti, skak med en ligestillet.. Mu

så, jeg spørger den høje bestyrelse!. Kan VANLØSE SKAK
KLUE ad åre skaffe sig egen e·j endom?

fe med

gi\ hen

er det



Låner stat,en ikke penge ud til ca, 2 %, som ma:n jo bygger kort
huse f,or •• så kunne vi vel også bygge vor egen borg til at spille

skak i ..

Og krovært behøvede vi ikke at lede længe efter. Je.g mener

hr" Faber ville· være som født til den 51,tilli'ng, og så tæ'nke sig hr.
' I

!l'.Q.bers egne malerier på væggene.

Jeg tror, det ville være en ansigtsløftning f'or det forsø.mte

Va·nløse.

Jeg vil gerne her efterlyse andres mening dosa.ng&ende.

B. C.

_RIBONDEN udg. af Vanløse Skakklub.

_i'.ed.: A. BJERG; Fh. Schousvej 19, F.
Duplik. Capax, Valby.
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ANGÅENDE HISTORIE-SKRIVNING

r. 3

Som"læserne vil have bemærket, na.:r vi ·i ''FRIBONDEN" .begyndt at
opridse klub.bens histo·rie på d·en originale måde, at de skrive
kyndige (og det er vi vel allesammen) bLandt med.lemmerne medde
ler os en eller flere sider af klubbens liv, som særligt har in
teres.seret dem .... - således vil klubbens vækst og indre liv blive
alsidigt belyst - og når engang historien bli ver skreVi-E;l:t færdig,
vil vi til den da.to have et samlet overblik over VA..NLØSE SKAKKLU 3s. - ,,.
sande status • . - hvad ikke ville have været tilfældet, hvds ,eJl .
enkelt mand havde be-skz-eve t den. - Men tro ikke, at det alene
e·r de ga.m.le, der skal skrive om klubben •• de unge og yngre skal
ogs,å give. de·res besyv med - for a.t få e.n afrund.et beretning.. ·

' .

Hver især af medlemmerne må altså belave sig på at yde et skrift ....
l.igt bidrag - bare gå i gang med at skrive 3-400 oz-d , Denne gang
bringer vi V. OLSENs bidrag.

Jeg følg1er gern.e hr. CHR. FABERs opfordring om et _ .
klubbens historie, og som medlem siden ca. 1 måned e.fte'T .stift,el
sen har .Jeg jo haft rig .lejlighed. til at fø·lge den, og for mig
!:!tår de første halve snes år som de hyggeligstø.. Den g'"ång b.a,;vade

·' . ..
klubben et medlems.tal"på omkring 30, og derved blev de~; ®lig
at komme til at kende hinanden, ikke a.Lene af udseende. -Tiden
tillod, at man ikke evig og altid var optage't af alvorli~•- skak -
turn€!ring ,.... Alligevel forfaldt vi ikke til lynskak, men spil-
lede - efter evne - lødige træningspartier.. -
N'år jeg i tankerne lader minderne om klubben pasaare revy-., slår
det mig, at klubføl,elsen var stærkere dengang, ~For eks. at sen-
de afbud til at delt age i en. kl.ubmat ch, selv om det var på ude
bane, var utænkeligt" Kun hvis man var død, blev afbud accepte
ret t men denne strenge regel blev der for øvrigt ikke brug for;
thi blo,t de t at være reserve betragtedes som en stor ære. Ja,
den interesse, der bl&v lagt for dagen, såvel af spillerne som de
øvrige medlemmer, den første gang vi deltog i klubturneringen,

CHR" FABER



var næsten højtidelig. Det var for øvrigt mod den dengang stormæg
tige Kampklub, ganske vist kun 3' hold, men styrken forplantede sig
stærkt nedefter.
Sådan var det altså ·d·engang; nu er vi jo blevet så mange medlemmer,
hvad d.er er ganske naturligt - og klubben er absolut ikke for stor
til bydelen -,, men det medfører jo, at den .alvorlige skak ,optager
prakti.sk talt hele ti,den.
Nu har jeg måske forherliget fortiden lidt, men på et punkt mi jeg
indrømme, a.t det ikke var bedre dengang, nemlig 11Mand,en med nerver",
som ikke gennemførte pA.begyndte turneringer.

PLADS FOR UNGDOMMEN
På DA_NSK SKAK UNIONs hovedbestyrelsesmøde d. ?. oktobeT 1956 vedtog
man. m,ed håb om vedtagelsens konfirmation på delegeretmødet at følge
F.I.D.E.s regler for juniorers aldersgrænse, der er 20 år~

ndvider·e vedtog man efter forslag fra KSU i DSU at optage "Unge ju
niorer", som får navnet IIAspiranter". li'or disse er aldersgrænsen
det år, hvori de fylder 16 år, Klubber, der optager "Aspiranter",
som medlemmer.,, modtager til cirkulation mellem disse l expl. a:
n Skakbladet11 fo,r hvert påbegyndt 10 medlemmer.

Ordn_ingen gælder fra l. januar 1957

Ovenstående betyder, at vi kan optage unge mennesr.er under 16 år
som medlemmer for et ring,e kontingent. Dette er :'oreløbigt sat så
lavt som 1.- kr pr. mdl. '(indskud 1.-.kr, men in:;et turneringsind
skud!). Vi vi.l forsøge at få unge til at intereisere si.g for skak
gennem annoncer i iokale blade, opslag i skoler .:isv+ Kommer der
tilstrækk.elig mange, vil d 'herrer ARNE JACOBSEN :i~ HENNING LINDS
GAARD,, eom elskværdigst har stillet sig til rådig.:ied, om onsdagen
f~a kl.. ca" 18.15 til 19. 30 ind.vi de kommende skakgenier i nogie af'
begyndelsesgrundene. Vi håber på denne måde a~ være med til at ska
be tilhængere for vort ædle spil og stærke srillere til VANLØSE
"'KAKKLUB. SCHØL:ÆR JACOBSEN

VILH. OLSEN
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Onsdag d. 6.- Vinterturneringe.n 1. runde afvikles"

1! " Hænge- og nmgl. partie:r·

" 11 20. 1.klasse samt- 3. klasse afvikler 12. runde

27. l.klasse samt 3. klasse vikler 13. runde

I øvrigt afvikles hænge• og manglende partier i videst muligt
omfang •.. vi nærmer os foråre·t !

RE_SULTATER FRA DEN HJEMLIGE VINTERTURNERING

Mesterklassen
H.c.iversen og E"D"Voss 4 points (6), Schøller Jacobsen og
Egon Rasmussen 31/2 points (6), K.Køhler 3 points (4).

1. klasse
E.Bang 6 points (6) 1 H"C.Lindsgård 5 points (6), Arne
Jacobsen 4 (6),. H. Stj ernqvist 31/2 (lo).

2" klasse
.M.Petersen 4 points (6),

Pet eæsen 31/2 (5).
Gamfeldt 31/2 points (4), Søg&rd

2· ~la.sse
c:-Hansen 8 points (9), Ring 8 points (13) ~ Rcaens+and ?
pof.nts .(10), Chr. P" Mads,en 7 points (11), Hornbøl 61/2 p.
(9), Th. Thomsen 6 poin~s (ll), C.Jesper$en 5 points (12).

Når man ser på resultaterne, er der det glædelige ved det, at
det f'Ler-e st eder ,er yngre kræfter, der figurer·er med pæne re
sul tater, så de tidliger,e "unge Loveride spillere•·• må tage sig
sammen f-o.r at holde skansen.

Klubben liar haft den glæde at kuni"le byde flere nyindmeldte spil
lere vel}{ommen i rækkerne. Der er startet en særlig gruppe for
isse spillere, der "går til sagen" - så det måske vil være mu

ligt at spil.le dobbeLt-runde blandt disse 6 spillere.



Stillingen er f,t.:
V" Sørensen 3 points (3), Wict...1.a.nn 3 ·points (4), Henril1: Thom-
sen 2 poi.nts (2), Wedel Jenser.. 2 points (5), Preben Hansen.
l point ( 4) og Jørgen Schmidt O poi.nt ( 4) .-

De t engelske skakblad "CHESS" skriver - blandt ance+ - følgende:
Da Bent Larsen slog F. Olaf sson i omkampen om Norc..r-;nsmester·ska.bet,
må jeg (R.G.Wade., uchess"s re:ferent) tilstå, at jef troede, det var
en til.fældighed. Me.n Bent Larsens spil i :Moskva f:.k mig på helt
andre tanker. Hve.d der imponerede mig mest vart a~ han altid var
fast beslutt,et på at slå mod.spilleren!

Hans deltagelse i Ha.stingsturneringen var med til ai sæt tre kamp-
11nden i vejret hos alle de andre deltagere. (BvLaz-sen delte 1.
pladsen med Gligoric).
m Larsens kamp mod Penr-ose , som tabte i 21 træt:, sig,er Wade:

Denne BENT LARSEN, ban er fa.ntg,stisk !

Ols.fsson spillede ogs.§ meget stærkt. Her er et "mar,parti11:

1.
2 •
3.
4.
5.

. 6.
7.
8.
'9 I

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

c4
Sc3
Sf3
d3

cxd
g3

Lg2
o-o
a.3

Se4
b4
b5

bxSc6
L x Lf3
Ld.2
dxe4

SORT: Alexander

e5
Sc6
Sf6
d5

Sxd5
LfS-e?'
Le6
0-0
Lf6
h6

Lf5
Lf5 x Se4
Le4 x Sf3
b X c6
'e4
LxTal

17.
18~
19"
20.
21.

>2·- .
23.
24.
25.
26.
·27.
28.
29.
30"

·31 ..
.32.

DxLal
T - dl
Lxh6
e5

Lcl.
Dd4
Lb2
Dd2
Dg5
Td2
Le4
Td8+
e6! !
exf?+
Dg6+
DxT

Sf6
De
Deo
Sd5
Ta8-b8
TfB - eB
c5

Sb6
Db3?
Te·6
c6?

Te6-e8
DxL
Kxf7
Kf8
MAT



4ØD OP TIDLIGT OG G_4 IKKE FOR SENT I

Materialeforvalteren, som gør et stort arbejde til glæde for

os alle, er altid glad for en hjælpende hånd, men det ville

være endnu bedre, hvis medlemmerne vilLe løsrive sig fra

vor hyggelige klub mellem IL, 30 og 11'" 45, således at ".FORV.AL-·

TEREN11 - og cafeens personale - kan f'å en chance for at komme

'lj em i nogenlunde god ti.d.

J E G

ville ønske

·T medlemstallet var større
~T restancerne var mindre

'T Fribonden kom den første onsdag hver måned

AT vinterturneringen b1iver færdig inden generalforsamlingen

.AT der kommer- diagrammer i '1FRIBONDENn

AT med.lemmerne kom kl. 19. 30 DUT!

AT man kunne få blyant.er af skumnyLcn (der findes spillere,,
der kaster en mere ell,er mind.re tung blyant med et drøn
ned på træbordet, således at sidemanden og modspilleren
gang på gang vågne~ op af deres trance)

AT A.ndreassen og Bjerg spiller med næste ar
AT mesterrækken må få succes i klubturneringen

. .
AT Fa.hers ofte gentagt:1.e hemærkning "Her i.klubben stiller vi

altid ''træet" op efter o s" var trængt ind hos alle

AT vi kunne vinde en stor gevinst på en af præmieobligation-e.rne
11,0R DA kunne B. c. 1 s artik,el i februar,nummeret blive· bøj-·
aktuel

KASSEREREilT

(Red. bemærkning (se side 6)



Red. : bemærkning
FRIBO:flTDENs store· stab af medarbejdere vil gøre et alvorligt f,orsøg

pi at få bladet ud i rette tid1

•• BJERG hælder til den anskuelse, a.t han vil vende tilbage ti,l regel-

mæssigt klubspil og -liv i sæsonen, der kommer;

PAB.TI FRA K. S. U. KLUBTURNERINGEN I 1.. RÆKKE

10. 1. 57 .,
"'{vid: L" MORTENSE!i.

R E U S S I S K

Sort: EGON RASMUSSEN
(Tak for pointet)

1. e4
2. Sf3
3. Lc4
4. Sg5
5. exd5
6. Lb5+
7. dxc6
8. Le2
9. Sf3
10 Se5
(god gammel
11 f4
12 Tfl
(Der er gafl
vandet)
13. c3
14. d4

~5
Sc6
Sf6
d5
Sa5
c6
bxc6
'h6

,e4
Dd4

t,eori)
Lc5
Dd8

ri far-

I.d6
exd4 e.p"

l:,, .
16.
17.

. 18.
19.
20.
21.
2.
23.
(Et

Dxd3
Sc4
Dxc4
Dd3
Dg3
Sd2
b4?
.....xh5
Kf2

morsO'mt

Dc7
Sxc4
Le6
Td8
o-o
Tf-e8
Sh5!
Lg4+
Db6 med mat!

matbillede)

SORTs spil synes at føre til en
stærk stilling·, så prøv denne
variant i klubben.
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KLUBTURN R IN G

8å rykkede vi op igen i den fine mesterrække, og nu må vi i.
næste turnering kæmpe .om .at blive der - ,eller endnu bedre
om at rykke en tak opad s,tigen"

Vi blev nr" 1 i første række med 1/2 point f'oran Industrifore
ningens Skakklub. Det sidste parti, der blev spillet, var
mellem Kartholm fra Bankerne (forhenværende vanløsespiller) og
Richard Hapsen. Det blev hængeparti med R. Hansen i tydelig
fordel .i tårnslutspil. Richard Hansen fik pointet hjem og der
med va:e vor førsteplads sikret. (Se parti.et andetsteds) ..

1. Vanløse med 431/2 points

2. Industriforeningens Skakklub med 43 points

3. L~ngby med 41 points (1860 slog Lyngby i sidste
runde, hvilket vi hermed siger tak for!)

H O·L DTU R N ER INGEN

1. række:
li

!I " havnede på trediepladsen ud af 6 del tagez-e ,

Vanl12Ise rykke·r ned, og Bagsværd rykker op,
11 blev nummer 2 m.ed Sundby på førstepladsen.

K Ø B E N H A V N S M E S T E R S K A B E T
-~~-----------------~:-----:----=------=-==

GRUNDTVIGS HUS finder man følgende van2øsespille:re:

I. række: E •. BANG (2 p. af to kampe), WEBER (1 p. af 2 kampe),
SLENTE (1. p. a.f to kampe), LINDSGA.ARD (1 p. af 2 kp.)

2.
11 • EGON CHRISTENSEN

(2 point af to_ kampe)

(0 point af to kampe)



B A N K E R N E M O D V A N L Ø S E

1. e4
2. Sf3
3. d4
4. Sxd4
5. Sc3
6. f4
7, Sf3.
8. Le3
9. a.3

10. bxc3
11. Ld2
12. c4
13. Ld3
14. h3
15 .. g4
16. De2
17. SxS
18. Tb
19. Le3
20. Kf2
21. LxSc5
22. a4
23" Tb-dl
4. Dc2

25. LxD
26. Ke3
27 • Th-fl
.28. g5
29. h4
30. gxf+

c5
g6
cxd
Lg?
a6

I
$06
cl6
DaS
1xs+
Dxc3+
Dc5
Sf6
o-o,
Sh5
Sf6
Sd4
DxS
Sd?'
Dc3+
Sc5
dxL
Tf.8-dS.
Ld7
D;XD
Lc6
f6
e5
Kg?
Td4
Krl6

Sort: Richard Hansen.

31., fxe5+ Kxe5
32. TxT- cxT+
33. Kd2 Te8
34, h5 Te$
35. hxg hxg,
36. Tgl Lx@4
37" Tel Kf4.
38 .. LxL TxL
39 .. Tfl+ Kg5
40~ Kd3 Tf4
41. Tel Kf6
42. Tbl KeS
43. Tel+ Kd6
44. Tgl Kc5
45. Txg6 '.r.f;r+-
46. Kd2 Kxc4
47. Tg7 b5
48. axb axb
49. Tc7+ Kb3
50. Td7 d3
51. Tb7 b4
52. Ta7 Kb2
53. Te? b3
54. Ta7 Tfl
55. Kxd3 Tal
56, Te? Ta3
57. Kd2 Ka2
5B. Tb? Te.5
59. Te? og opgav

F'RIBONDEN udg. af VAtTLØSE, SKAKl{LUB. Formand: JØRGEN JENSEN., Gl. Jern
ba.nevej 1, VA. 7061. - Kass.: H ... SCHØLLE.R JACOBSEN., Arneste3det 21.,
DA 8257 - Turneringsl,eder: H~ VE'JRUP, Mølletoft.en 24, Kgs. Lyngby' -
873115 - E. BANG, Linnesgade 39, K. PA 1670 trf. bedst mellem kl ..
71/2-91/2 eller 18-19. - Redaktør: A. BJERG, Ph , Schousvej 19. l' 1

GO 7884 - Duplik: CAPAX, Kjeldsgårdsvej 2713 - VA 120,7 .•
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MÅNEDENS SEN;SATION

Vanlø,se har nu fåe·t endnu: en mesterspiller. Det er E" BANG., som
i enkel tmandsturne·ringen her i byen har kæmpet sig op i mester
række:n, Vi glæder os alle over resultatet,. både på E. BANGs og
klubbens vegne , Vor nuværende beholdning a.f mesterspillere er:
.'OSS, LAURITZEN, ANDREASSEN og E. BANG. J. WEBER. var ikke langt
fra at få mestertitlen; idet han fik 5 points i I række,

I et intervieV't med FRIBONDEN udtal,er den nybagte mester, ,at v~
uden tvivl kunne få flere mesterspillere, hvis, blot vi deltog
mere flittigt i turneringsspil., (Bang har altid været en ihærdig
turneringsspiller, og nu ser vi, at en sådan indsats bliver be
lønnet). Endvidere sagde Bang, at vi har flere Lovand e spillere,
som si01;pel then blive·r mesterspillere, hvis de virkelig vil. Vi
ikuLl.e altså. have noget at glæde os til fremover: Det betyder
også meget for klubbens renomme; at vi har nogle stærke top

illere at byde p~ i kampene mod de fremmede.

S PI 1 LE PLAN.EN

FOR APRIL

D·en er ganske kort og ligetil: Hængepartier og manglende partier
afvikles! HUSK: Sommeren er på vej, inden vi ved af det, og så
kulle vinterturneringen meget gerne væræ fuldt afviklet, dvs.
inden generalforsamlingen.

FRIBONDEN modtag;er ansøgninger om det meget eftertragtede hverv:
Redaktør af FRIBONDEN. Den nuværend,e· red.aktør har siddet ubarrn
hj ertigt på j obbe.t i 3 år, men er nu vi.llig til at vige pladsen
for en initiativcrig lovende ung e,ller gammel spiller ..

En stilling som medredaktør er ligeledes åben.

RESULTATEl

EUt,ekla.ssen. Københavnsmester blev Børge Andersen suverænt med
8 1/2 p •..af 9 m:ulige, nr. 2 .Harald Enevoldsen med 5 1/2 p.



Mesterklasse B: 1-~-
1-2.

A. Rass, I. K. :
Egon Knudsen, Br.S.:

6 1/2 p
5 1/2 P

6 p
6 p

Mesterklasse A: 1. Ove E. Rasmussen, Ba.L •.
2. Verner Pe ter-s en , Br. S .. :

Vanløsespillernes resultater

1. klasse: E. Bang , 5. 1 /2 p. Rykker op i M .. =kL,
J. Weber ·5-p
H.C.Lindsgård 2 p
A. Slente 1 1/2 p

2. klasse: o. Søgård Pedersen ••G•

A.M" Petersen • ,. .
6 p .• Rykker op i 1. kl.
4 p.

1 1/2 p

LYNGBY SKA.KKLUB B,YDER PÅ VENSKABELIG DYST

Vor altid vakse· formand., JØRGEN JENSEN, har taget initiativet
til, at Lyngby og Vanløse afvikler en forårs- og venskabsmatc4
på 2 run.der. Selv om. det lykkedes at komme foran Lyngby i KSUs
klubturnering, er Lyng:bygense.rne stærke folk. Vi skulle meget
gerne bekræfte vor styrke i de kommende kampe.

Den første runde den 2'. maj spiller vi i Lyngby Skakklub, Sorgen
frivej 12, Lyngb:l.

Dernæst ,afvikles, returmatchen i vor egen klub onsdag den 15. maj.

A. L LE_ er velkommen uanset spillestyrke (selv om der skal gies
til makronerne!) Man får en modstander, d,er er i samme klasse;,
man selv spiller i, og vi skulle gerne; mønstre et hold på mellem
30 og 40 mand eller fl,ere.

Anmeldelse sker senest o,nsdag den 24 •. april.. Lad os få en både
hyggelig og hård kamp .•

RESERVER ALTSÅ DEJ.IT 2. OG DEN 15, MAJ TIL ·FORÅRSSKA.K •••

I



12 ÅR I VANLØSi_ SKAKKLUB

Der er tidligere f orta.l t om, hvorledes jeg i
i stedet for som planlagt i K. S. Forandringe:n
forening var iøjnefaldende I idet jeg fa11dt der
spilledes hyggesk·ak i modsætning til den hårde
placeringen blandt 6 a. 7 skakmestre.

Medlem fra klubbens første begyndelse, hr. VILH. OLSEN, savner hyg
gen og kammeratskabet fra de første tider, mei, je.g synes ikke, der
mangler no,get heri, og j ~g kan ikke se , der ei· sket nogen ændring
· den. hjertelige og muntre stemning siden min første tid i klub
ben.

Indadtil har vi d.et rart og hygg,eligt, men udadtil synes j1 eg sta
-ig, der mangler noget, som jeg så ofte i de første. år gav udtryk

·far over for hr .. Faber og ved indlæg i Fribonden. Vi savner nemlig
stadig nogle rigtige mestre ganske som for 17 år s'iden, og jeg kan
derfor gentaget hvad. jeg den gang skrev: "Lad præmien til vor klub
nester blive en gratis rej1se til Påslteturn.eringen, og udsæt 100 -kr-,
t præmie til vor første skakmester."

Der blev vist forsøgt n·oget i den retning, men det blev ikke lagt
op i døn tilstræ.kltelig høje plan og kom derfor ikk,e til at vække
en fornødne inte1"'esse. Jeg anbefaler et nyt forsøg i håb om bedro

Held, og at vi endel.ig må opn! at få en rigtig mes,terspiller som. top
figur. Skulle et initiativ i denne retning ikke straks give det ,
ønskede resultat. ja så koster det jo ikke noget, men er e~ slags
gratis reklame"

Vi bar efterhånden fået nogle lokale mestre i KSU.,.men jeg synes
ikke, det rigtig tæller, og: derfor må målet være Odense i år med
håb om at få vor klub repræsenteret i DSUs mesterrække. En me s+e
i toppen vil uvægerlig trække spillestyrken op for alle klU:hbens
nsdLemmer-,

- .Ved at tænke tilbag,e mindes jeg med glæde den ufattelige hyldest,
der overgik mig, da jeg som den første i v•. s. QfJnåede mestlr-
ti tlen i KSU" Det var bestemt alt for meget, og j1eg deler he.rmed
d.e mange blomster, jeg dengang filt fra bestyrelsen og enkelte med-
emmer,videre til de efterfølgende mestre, d@r i ikk:e mindre grad

har fortjent anerkendelse,

FRIBONDEN udg, af VANLØSE SKAKklub. Formand: JØRGEN JENSEN, Gl.Jern
banevej 1, Vi!. 7o61 - Kass.: H. SCHØLLER JACOBSEN, Arnestedet 21,
DA 8.257., - Redaktør: A. BJERG, Ph, Schousvej 19.11
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940 havn.ede i V.S.
fra Aalborg Skak
·l mi,n nye klub
amp :i. .Aalb org f o,r

- ... P" LAURITZEN
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Maj 1957

-OPRÅ.B
------------------

GENERALFORShMLlNG AFHOLDES DEN 29. MAJ

-Dez- blive·r forhå.b,en.tlig fuldt hus til denne årlige status. Her
bliver der en ENESTÅENDE l,ej lighed til a.t ventilere nye id,eer;

Forslag skal veer~ ind
l~veret til formanden
mindst 10 dage før ge-·
neralforsamlingens af
holdelse ..

Protokollen fur sidste g~neral
forsamling oplæses til efterret
ning.
Formanden aflægger beretning til
godkend,else,

3. Kassereren:· aflægger det reviderede
regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.
5. Valg.
6 •. Eventuelt

2

Fa'bers id 1e til historieskrivning er sikkert god, især når·
man huske::r o~;}ler så godt som Stjernqvist og Jørr_;en Jen
sen •.

Jec husker nu navnlig min førs1te aften i Vanløse Skakklub
Dot er 21 år s~den. Allerede adskillige gange havde jeg passe
ret Jernbanecifeen og set det lille skilt, som også blev lrsag
til, at L"P .• Law;-iti~n og A,Bj-En·g blev medlemoor (se FRIBONDEN
or okt ober 1956) ,.. En onsdag afte·n vovede jeg mig indenfor,

·kakspillerne holdt til i den ±'orreste dagligstue" Det så hyg
·eligt nok ud. Så mange var der ikke, men dog nole til o.t s:pille
ned. Lige straks var der ingen, der tog notits af den nyankomne j. ,



men s! rejste en høj• bredskuLdret skikkelse
te om mit ærinde.

g, kom hen og spurg

... Har De spillet skak før? - lød den dybe, inkvisitoriske røst.

Ja, det havde jeg da ....
... Så skal vi se, hvilken gruppe De hører hjemme i - -

Deæpå blev jeg præsenteret-·for en herre, der hed Voss, bLev an
bragt ved ,et skakbrædt sammen med ham og spillede så løs uden at
ane" hvilken modspiller jeg havde, n,et var sikkert min lykk.e, for
jeg vandt dette mit allerførste parti i klubben. S.a.ndsynligvis,
fordi Vcss har spille·t lidt for nonchalant. Det. næste parti vandt
han i hvert fald, - rg det næste; og jeg ble.v anQragt i anden grup-
pe. Der var vist tre.

' ' .
Siden gik det op for mig, at det va.r klubbens stærkest,o spil

ler, hr •.Faber havde pud se t på mig. Derfor husker jeg vel denne·
første aften så godt. Jeg husker' endog', ved hvilket bord "vi sad.
Og den aften 7:Jlev t'il mange, mange andre spændende,. fornøjelige og ,
hyggelige afte.ner t hvor man ved saden af skakspillet også nød kam
meratska.het. Foruden Faber og Voss husk,er jeg tyd.eligt fra den
tid1 H. Stjernqvist, HAC.Iversen og K. Iversen, V. Olse.n, Henriksen,
G. Thomas og A.. sør-eneen. Et sted har jeg noteret, at Voss ..,~r::.i.,
formand på det tids_p.1nkt. Om det er rigtigt, har jeg ilck~~,;få.e't-"--be-
kræftet.

Om sommeren 1936 havde vi en turnering roed bundne åbningstræk..
Den begyndte i slutningen af juli og var' på ? run.der med ·25 træk i
timen. Meningen med de bundne træk var at opøve os i forskellige
åbninger:· Klassisk dr-onnanggambdt , Slavisk, Spansk, Zukertort -
Reti m" fl. Måske var det en ide, som kunne tages op igen. Det var
i hver~ fald lærerigt for den, som ikk~ kendte"ma:p.ge åbninger"

·· Forhåbentligt ser det ikke alt for ubeskedent ud , når jeg her
indføj er, at jeg seIv ha.r prøvet at indføre en ikke gængs åbning i
klU:bben. · Det hør,er snart også historien til. I. 1944 ... 45 fi.k jeg
vældig interesse for Birds åbning, herunder Froms gambit' (som H.C.
Iversen bar et· andet navn til). Jeg kan ilcke 1:rige, at jeg ~r
haft synderligt held med at få medlemmerne til at dyrke donne for
træffelige åbning, der bogstaveligt talt altid giver spændende
partier, selv om- ikke al tid gerinst. Men jeg kan dog sig,e,. at jeg
per,sonlig jævnlig· har haft. held med at spille Bird, og som .eksem-

11;>el herpå ·tillader jeg mig til sidst - ~rbødigt,! .- at anføre et
parti på 9 træk, spillet mod vor klubs æresmedlem, fra. vintertur-



BIRDS ÅBNING

Kvid; E.B. -- Sort: C.F.

1. f4, d6 2, Sf3,_g6
1g4xSf5 6" D x Lf3, Sc6
9. d5 x: Sc6, opgivet...

3. e3, Lg7 4. d4, Lg4
7. Lb5, Dd7 8. d5, a6

5. b,3,
9"

ORTHCriox DRONNINGGAMIH1 ·

Spillet i KSUs enkeltmandsturnering I k Laas e den. 2?. · marts 1957. · ·
Hvid: CARLO-KNUDSEN, Br. S. - Sort: E. BANG, V• .S"

TeB-d8
Td8-d5
Tf8-d.8
Td8xTd5

Sc5xLd3!
Ld5-e4

T,e3... g3
Dc3xSd3
Dd3-d2
~g3-,e3

Tid11øden voks er, og
hvad sku'Ll.e man f'inde
p~?

nervøs. · S or·t havde
godt 1 time· til~al~e
og følte sig stærkt
beroliget ved hvids
nervøsitet. Psykolo
gien spiller jo også

c6
Lb7.
h6
Sb-d?
c5!
Lb7xd5!

o-o
e4
e4xd5,

Hvid havde nu kun 1/2
time tilbage til 16 ·
træk og var kendelig

13,
14.
15.

10. Ddl-c2
11; -· Sf3-
12~ Ld3

? .. c4,x d5 S x d5. t .
8., Sc3xSd5 e6xSd5
9. Lg5xLe? DxLe?

l d4 d5.•
2. c4 e6
3- So3 Sf6
4. Lg5. µe?

4. -- c5, men men
te mig allig,evel ikk,e
1 s1;and til at ·huske
alle enkel thed·er..

. .
Min modstander var
kommet 1/2 time for
sent, så det var
rart med ·nogle gam-
melke_i;.i.~'te · åbninge- · 16~ Tfl~el De7-d6 .2l"
træk.. J"eg overve,j ede l7. d5xc5 .22"
elLers.. at. spil.le. Hvid begynd te at bruge 23.
Voss' variant: længere tid til sine 24"

træk. Havde tilsyn,e ...
ladende vanskeligt ved
at finde rig.tig gode
træk~ Vi stod hver

,83 o-o med 4 1/2 p og skulle 24. _
Ta-cl b6 altså vinde for at kun- .25" f4

. ne rykke op" 26. Te3-e5
Jeg valgte ~~rta.kower- 27. Te5xTd5
vari~t;1te_n (se Euv,e bd, l 17- Sd7xc5 28. b3?
side 47), som hvid se.... 18. ?fcl-dl Dd6-c6 . . . .
nere betegnede som en 19. Tel-e3 Ta8-e8· Et direkte dårl1g.t
svag variant.. 20. Sf3-d4 Dc6-b7 tr~k.. D7r burde være

spillet 28. ~3, men
tidnøden var katastro
fal.



28.
29" Tdl-e,~
Opgivet!

ig6-h5
Db7-d7

Der var kun 1/2 minut tilbage til 7 træk,
men desuden var hvids stilling håbløs e:f
ter tab af springer på d:5.

~-.T. BAliG.

SPILLEPLAN FOR MAJ 195?

Alle spilledage anvendes til at afvikle evt. (:) manglende
partier og hængepartier. ·· · .,._

I øvrigt bør spillerne gå i skarp træning med henblik på den
kommende sommerturnering.

RESULTATER fra den løbende vinterturnering:

EKSTRAKLASSEN:
Henrik Thomsen 9 1/2 (lo), Wicl<:man 8 (10)., V, Sø,rensen 5 (10),
Preben Hansen 3 1/2 (9), Wedel Jensen 3 (10) og Jørg"Schmidt
0 (9). .

3" KLASSE:
c. Hansen 11 1/2 (13), Rosenstand. 10 (13), Hornbøll? 1/2 (11)
c:hr. P. Ma.dscn 7 1/2 (12), H. Ring 7 (13), Th. Thomsen 6 (11),

:-.rne Ni,elson 5 1/2 (11), Jørgen Johansen 5 (7), Frede Mads'e11
4 1/2 (10), C, Jespersen 4 (13), Vald.Jensen 3 1/2 (10), M.,Sø
rsnaen 3 (13),, P.J"Jørgensen 1 (7) og E. Uhrwald 0 (8) ..

2~ KLASSE:
Petersen41/2 (6)1 Gomfeldt 4{5), A •.M.Petersen4 (6),-

en 2 1/2 (6), Egon CbJ....istensen 2 (4), K.Pa Hansen 2 (5),
c-otercen O (6) ..

KLASSE::
.!J. Bang 6 (7), H. C" Lindst3a21,rd 6 (8),, S. Houmann 5 1 /2 (9), il..rne
Ja.coboon 5 (7)~ Jørgen Webe:!:' 3 1/2 (5), A~Barkhus og N.Madsen·
3 1/2 (7), .H. Stjcrnq7ist 3 1/2 (9), A"Slente 2 1/2 (6), Eigil
P~tsrsen 1 1/2 (5) og Chr-, Fe.bel" 7/2 (7).

:>TERI<LASSEN:

ge, a.t·man var 11mester".

- • ;.;:jhler 7 1/2 klubmester
(?) , H~ Dam..¼:i ~r 4 1 1 /2 ( 8) ,
s sn 4 (9), H~ Vej 1·1.;:.p 2 1 /.:..:
(6)1 1.P"Lauritzen l (6) ..

E,Tia8~11Jaen 5 1/2 (9), E~D.Voss 5
chøllF!r Jacobsen 4 1/2 (9), H.C.Iver-
6), Jør;.Jensen 2 (7), V~Olsen l 1/2 ·



LAD FOR V.ANLØ SKAKKLU'B

J u n i

Fra g,enera.lforsa.m.lingen 29/5 :

l 9 5 7

H" VEJRUP BLEV VADGT TIL FORMAND FOR I<LUB:BEN

Den ordinære generalforsamling fik et fredeligt forløb. Som sæd
vanlig var tilslutningen ringe. Kun ca.1/3 af medlemmerne var
mødt. H. c.· IVERS,EN valg-tes til dirigent og havde et let hverv.
Efter a"t H. VEJRUP havde oplæst protokollen1 aflagde JØRGEN JEN
SEN sin forma..ndsbere·tn:i.ng. Ha.n omtalte den s.t,or.e begivenhed, at
Mesterholdet havde vunde't lst.,e række i K. S.U. s klubturnering ef
ter en spændende oplø·bs,kamp, hvor RICH. HANSEN til sidst erobrede
det afgørende point" Be·gi.venhederne i det forløbne år blev der
efter gennem:g!et i kronologisk ord,en. Efterårssæsonen indledtes
med JUBI.M:UMSTURNERINGEN,• S•Om blev vundet af E. voss, aom også
vandt pokalen' til evig- arv og eje. Formanden omtalte den store
aft-en med BENT LARSENs demonstration at partierne i Moskva, som.
var en god propaganda. for klu'bben, og jubilæumsfe.sten, s om helt
igennem var, fornøjelig o,g festlig.

De 'interne turneringer var afviklet programmæssigt, og den nye
klubmeste,r, KURT' KØHLER, blev hyldet af fo.rsamlingen. Formanden
omtalte nogle .af vore· spilleres resultater i K"S.U.s enkeltma.nd::i,
turn,ering og ~ykønskede E. BANG med mesterti+Lsn, JØRGEN WEBER
deltog i samme række som Bang og var kun 1/2 point fra mester
titlen. SØGAARD-PETERSEN vandt sin række, to r,esul-tater, som i
f,orbindelse m.ed Kø 1hl,ers . er,obring af klubmesterskabet var et glæ
deligt vidnesbyrd.om, at ungdommen i klubben nu er på vej frem.

F'ormanden omtalte· den. forestående sommertur.nering, hvorom nærmere
kan. læses andetsteds, og rettede en tak til CURT' HANSEN for d,et



nydelige skilt, han; har giv(lt klubben,, og som forhåbentlig vil
ti.lføre den mange nye medlemmer i fremtiden. I forbind,else
hermed nævntes den nye aspirant-ordning,, som har givet klubben
mulig'.hed for at åbne dørene for d,e helt unge. Han takkede .ARNE
J.ACOl3-SEN 'for den· særiige indsat-s, ·vor pligtopfyldende material
forvalt,er her har gjort, og håbede, at Vanløse Skak.klub i årene
fremover- vil se mange flere·--·dreng,e og piger som aspiranter, og
at klubben vil være i stand til at stimulere de unges interesse
for spillet og lære dem noget.

Til slut rettede for1~anden en tak til hr. BANG for hans arbej,de
som ekstra--ordinær turneringsleder og til A. BJERG for hans: ar
bejde som r,edaktør af FRIBOI.1fDEM. Han bek Lagede , at Bjerg ikke
i fremtiden kunne påtage: sig de.tt,e hverv, -men glædede sig til at
se ham som aktiv ,del tager i turneringen igen•.

Beretningen. blev godkendt, og det blev ligeledes regnskabe·t,
som blev forelagt af SCHØLLER JACOBSEN.

Da der ikke var indkommet nogle forslag, gik man over til næste
punkt på dags ord,enen: Valg af formand. JØRGEN JENSEN meddeLt e ,
at han på grund af sit arbejde ilcke så sig i stand til at mod
t~ge genvalg, men a.t ban gerne ,.,ille påtage sig r-edak't i.onen af
FRIBONDEN, en post, som var blevet ledig efter A. BJERG, og som
det var vanskeligt r;:.t finde nogen arvtager til.. Han foreslog
VEJRUP som sin e:f'te·rfølger på fo,rmandspvsten. Vejrup erk.lærede
sig villig ,og blev valgt med akklamation. Som kasserer genvalg
tes SCHØLLER JACOBSEN ligeledes med akklamation. Til de reste
:-ende poster valgtes ARNE JACOBSEN, CURT HANSF.N og JØRGEN JEN-·
SEN. Revisor og revisors1.-1.pplccnt genvalgtes.

Med et leve for clirip;ent'3n ::\fsluttedes g:enerå.lforsa..mlingen1 hvor
,fter den nye form2.nd tr·ådte i fu::-ilction og foretog præmieudde
lingen.. Derefter spillecl ~s den tx-adi tione:lle holdlyn. Køhiers
hold vandt.

SKALPEJlGTEl'T ET;GYif.CER PA. ONSDAG! F1►~.N VIL DE TKKI: I·lELLE9.E- Vl:l:RE
. -- OMtw.RTCJr.T-T~lUGr -

rscm sædvanlig bliver der en s!::alp,ej8.gt i sommertid~n - det er,
o om alle gamle ned Lenmez' ved, en lyr.:.-turnerine; med forgave i tid



og points. Man kan spille med i. den , når man har tid og lyst uden
på forhånd at binde sig for e t bestemt· antal gange. Regler som
tidligere. Start: :førstkommende onsdag den 5/6. ,-
Men hvis De hellere vil spille urigtign skak i sommer, skal De på
onsdag anmelde Dem som deltager i 45-min. turneringen. Det bliver
en turnering med materiel forgave og to partier a 45 min. betænk
ningstid pr" aften. Deltagerne vil eventualt blive inddelt i
grupper, men d.ette kan først afgøres, når turneringsl·ed.e.ren har
modtaget anmeldelserne.

På onsdag må Dej_ hvert fald t:ræf:Ee afgørelsen, og det vil næppe
være klogt at melde sig til o,egge turneringer.!

V I N ~ E R E N S
--------------=== -==-=====·=======-=-==------~

Her bringer vi en samlet oversigt over resultaterne fra. vintertur
neringen 56-57 i 4e foFskellige rækker·

MEST:ERMKKEN:
Nr. 1: KURT KØfilER mod 7 1/2 point af 9 mulige

11 2 og 3: E •. D. VOSS og H"DflJl[!{IER. 5 1/2 p.

KURT KØHLER gennemfør·te turneringen uden taibs:partier. Han spillede
remis mod Olsen, Voss og Damkier og- vandt de øvrige.

A. Jørgens,en spillede kun fire part~er og måtte udgå på grund af
sygdom. L.P.L::iuritzen og V.Olsen skal spille kvalifikationskampe
.... uden hensyn til resultatet af et par manglende partier •.

lste RÆKKE:

Nr. 1-2: E.BAUG og ARNE JACOBSEN,, begge mad B p af 10 mulige.
"' 3-4: JØRGEN WEBER og LINDSGAARD (denne rækkefolge er ikke den

endelige, da et enkelt manglende resultat kan bevirke, at
--reb er kan erobre en ren 3die plads. Den øjeblikkelige
stilling er, at Lind.sgaard har 6 1 /2 points og Vt'eber 6
+ et mangLend e parti).



2den RÆKKE:

:Nr. l: GAMFELDT med 5 points a.f 6 mulige (ingen tabspartier).
n 2: Søga.ard Petersen: 4 1/2 p •.
n 3: A.M.Petersen, 4 P•

.,2die RÆKKE:
Nr. 1: C •.HANSEN med. 11 1/2 points af 13 mulige,
u 2: P. Rosenstand, 10 p •
" 3 : Chr" P.. .Madsen, 8 1 /2 p •

EKSTRAGRUPPEN:

Nr" l: Henrik Tho,msen med 9 1 /2 points af 10 mulige!
" 2:: Wiokma.nn, 8 p.

K V A L I F I K A T I O N S • T U R N E R I N G E N
-=·~=-=---·=--=- ---- -=--=----.--=----·--- ---i-:~-------..-------

Som det fremgår af ovens tående , skal kvalifikationsturnerin
gen om retten til at deltag,e i ,d1en kommende vin.terturnerin,gs
Mesterrække spilles imellem L.P.LAURITZEN og V.OLSEN, som er
i fare2;onen for n,edrykning fra Mesterrækken, og de to spil
lere, som har mulighed for at rykke op fra lste række: ,JØR
GEN WEB.ER og H.LINDSGAARD.

V'i opfordrer hermed d,e fire implicerede til at tale med tur
neringsledelsen ,og at få afviklet partierne snarest muligt.

~~--------------~----~~~~-~------~~~-------~------~---~~---~-~
FRIBONDEN udgives af VANLØSE SKAKKLUB.
Formand: H. VEJRUP,. I"lølletoften 24, Kgs .Lyngby, 87 31 15

Kasser,er: H. SCHØLLER JACOBSEN", Arnestedet 21, DA 8257
Redaktør: JØRGEN' JENSEN, Gl. Jernbanavej 1, VA ?061

Duplik: BUREAU CAP.AX, I<;j,eldsgårdsv-ej 2?E, VA l~o?.



D FOR VANLØSE S

NU BEGYNDER ALVOREN IGEN I KLUBBEN!

Sommeren er sna.rt forbi, og vi skal til at beskæft.ige os
med alvorlig skak igen.

Vinterturn,eringen påbegyndes for mesterklassens vedkommende
onsdag .den 4. september 1957, og for øvrige klassers vedkommende
onsdag den ll .• september 1957.

Indtegning til turneringen s.k,er· hos turneringslederen ....
Rosenstand. De enkelte medlemmer, d.er ønsker at deltage, anmo
des orrf·s,elv a.t iJ!,å.tegne sig på turneringsl,ederen,s liste •.

;

Sidste frist ·f.0r tilmeldelse: onsdag den 28. august 1957
Turneringsindskud 2.oo kr. - som sædvanligt.

Turneringen vi1 b liv·e afvikle·t med fast .runde i alle klas
ser , da forsø,get med afvikling af partierne uden fast rwide -
som prøvet i mesterkla.ss,en i a.fvi.gte sæson - ikke kan siges .at
have virket fuldt tilfr,edsstille·nde

Der spilles :i 4 klasser: Mesterklassen, l., 2. og 3.klasse.
Spilletiden d.en enkelte aften: kl., 19.30 •- 23.45. Der :spilles
med 40 træk i de før'st,e 2 timer, der1efter med. 20 træk i timen.
Urene sætte·s i gang k'l. 19.45 - fo.r mesterklassens vedkommende
af t'l1rnering!!led.eren.

Der skal meldes afbud, ·såfr,emt en spill,er skulle være for
hindret. Undlad,es dette til en spilleaften med fast runde" med
fører de·t, at pågældende parti ska.l være påbegyndt i løbet af
de følg·ende onsdage - senest 3.onsdagen eft,er, og ,På d,en ude
blevne s__pillers initiativ. Sk,er dette ikke, erklæres partiet
for :J;a.bt for pågældende spiller og for vundet for modparten.



.
Da vi her i klubben helst s.kulle kwme nå så v.idt, at alle del-

ta.gere i vinterturne,ringen skulle kunne b1i-ve færdig med turnerin
gen inden udgangen af april 1958, h.enst·illes foranstående regler
fulgt.

Jævnside·s med skalpej .agten er
den mer,e alvorsbetonede aommer-
tur·n,ering blev1et af"rl.klet. Mens
3 er fa.Jdet fra, har de reste
rende 9 deltag,ere spillet de fle-
ste af' parti,erne, og vindere,n af

d,enne turnering kan allerede udpeges, idet E" BANG har opn&et ? · a:f
s mulige points og ikke kan indhentes. Nærmest eft,er f'.øl.~er sø...
GAARD PETERSEN med 6 p. og EGON CHRISTENSEN med 5. Sidstnævnte

SKALPE ,JAGTEN

Trods det gode sommervejr er der spillet en masse partier i
SKALPEJAGTEN., og tre .storvildtjægere ligger lunt i svinget, idet ,d.e
bar scor,et masser a.f ppints •.. Det er A,.M"PETERsEN·, som er suveræn i
.spidsen med ikke mindre end 2o7 points ( ! ) nerefter kommer li.LINDS ..
GAJffiD med 159 og GRUM med 149 ,.

Vi gør i denne forbinde·lse ,opmærksom på, at denne turnering
:3lutter den 28 .• august for 1. ,år.

VALIFIKATIONSTURNERINGEN Desværre har d,enne langt vigtig,ere tur-
=="'========:==========·=== nering ikk,e· vundet lignende tilslutning.

Dier er kun. ai'vikLet eet enes~e parti,
spdLl.e t mellem L.P •. LAURITZEN og H. LINDSGA.ARD1 som gik hårdt på med
angreb, men til sidst gik ned. -. Vi.håber, at deltagerne i denne
turnering vil udnytte de kommende spilleaftener, så d,et kan blive
klarlagt, hvem der skal med i mesterræ:kken,

·erigtigelse til vinterturneringen ~6/5? I sidste nummer af FRI-
f"Wfl'Wt,J~,W,-r-.,rt;;;jiy_...,,~~N~~~~~,,.,.,,"""'A,;~rlfly,~,,.,,_"""~.....,.,,,~~l'V,rv#V'#it#l"\ol!""lilll~•Øi,111~,,,,,.,,, BOtm.m stod ved ,en, be-

klae;elig fejltageli:fe; a.t E.D.VOSS og DAMKIER var lige på 2den pla..d•
s en , ·:net rig.tige resultat er: Nr. 2: E:,.n,. VOSS, 5 p,oints
nr.3 og 4: H.DAMK~ER og: ~GOM RASMUSSEN 5 ·1 /2 p .. - :Undskyld! - .. r

TURNmINGSLEDELSER

FÆRDIGSPILLET.

SOMMERTURNERINGEN ER (N!STEN)



Fr,a Københavns Skak-Union har vi netop :fået meddele,lse om
et usædvanligt skak-stævne, som ·mange af vo.re· medlemmer vil kunne
få glæde af at o,vervære i de· kommende aften:er.:

BLINDSKAK-STÆVNE

En enestående begiv·enh.e,d, hvori de ypperste af· den københavnske
skakel.ite deltager, finde.r sted i tiden 19.augu.st - 2.se,ptembert
idet Vesterbro Arl?ejde,r~kakklub i disse dage arrangerer et Bl.ind
skak-stævne, det første,-af sin slags i. Køb,enhavn, i sine lokaler
i AXELBORG.

:Turneringen 'begynder· mandag den 19. august, og der spilles 7 run
der.

~!!!!!!:~~~~ Deltagere----------iiiiill
Mand"
Onsd.
Freq. .•.
Mand.
Onsd,
Fred.
Mand.

28.
30. !I

Bent Lars,en,
Jens Enevoldsen,
Pal1e ~avn,
Børge Andersen,
Finn Petersen,
John Tornerup,
Pouk Marti.ns,,
E. Auchenberg,

K. S •.
F"S.
F'. S.
I.S.
VAS.
F. ~s.
VAS.
BWF.

Int,ern. stormester
u mester

Danma..rksm,ester
Københavnamesfer
Jun.ior Danmarksmester
Elitaspil~er
Elite.spiller
Elitespiller

19 • .aug.
21. "
23. "
26" H

Blind.spillet begynder, kl. 20, og der ,er adgang for publikum fra
kl .. ?0.30. .Alle partierne bliver forevist på demonstr.at-i,on.s
brætter;,

Af klubb,en,s historie,

Og her l;>ringer vi vor nye formands bidrag til VANLØSE SKAK
KLUBS HISTORIE:

Som "yngre" medlem af den hæderkronede klub vil ogeå jeg ger
ne give et mindre bidrag til historieskrivninge,n.

Da. ji eg engang i efteråret 1943, blev mad.Lem a.f klubben., :c·or
års.agede min placering i den da allerede påbegyndte vintertur.ne....
ring visse vanskel1ghed1er af rent turneringsmæssig art, idet jeg
efter "prøve" hos: H.c. Iversen og Henriks,en blev befundet som kva
lificeret til deltagelse i klubbens l"kla.sse. Da v:4:lterturnerin-•
gen dette år afvikledes efter trapp,esy,stemet • blev jeg indsat so.m



nr. O

e·nga.ng var klubbens medle·msta.l betydeligt større end nu (op
mod 100), hva.d der vel i nogen. grad skyldtes de· sær.lige forhold
under besættelsen" Vi spillede sålede·s om formiddagen -' vel at .øiær
ke på sønda.ge! - fra kl. 9 til kl. 12. Senere gik vi over til at
.spille til normal tid: Onsdage kl. 19.30 - 23. 45 ..

I den tid, jeg har deltaget i k.Lubbens liv,. har vi prøvet næ
sten alle mulige forskell:i,ge turneringssystemer for afvikling af·
klubbens :f'orsk,ellige turneringer,, siledes foruden trappesystem.et
tillige cirkelsystemet, Monrads syst·em sam.t en ''hj emmegj art" form:
SKALPEJAGT" De·tte charmerende system er 11op,dag,et" af min forgæn
ger som formand og blev bragt i anvendelse i somme-rturne·ringen i
1949 (så vidt jeg huskeæ ) og har siden været benyttet til lige·
stor tilfredshed blandt deltagern.e i skalpejagt,en. Charm.en ved
denne form ligger veI i, at man kan d.eltage uden tilmeld'ing forud
og uden at være bundet t·il at fuldføre et bestemt antal runder •.

Af and;re· ting,, sq,m dukker frem bag g.lemsel,ens slør, kan næv
nes, at vi tidliger,e (1943-45) havde en særlig udfordringsliste,
- d .. v,,s" s,ty,rkeli,s,ten, d.er var· op:;l.§et offentlig tilgængelig! -
og på grundlag af d.en kunne enhver udfordre den nærmest :foranstå
onde spiller til en match p! 3 partier. OpnAede ud.fordre·ren 2
points, var ha·n berettiget til at rykke en plads op på rangstigen!
Gav matchen til resultat, at udfordreren alene nlede 1 1/2 point
eller derunder, havde den udfordred,e fr,ed 1 Ar igen. Man kunne
således: ·ikke inden for samme sæson ·udfordre samme spiller i en
uendelighed.

At, nærværende indlæg ikke kan opvise sær1ig muntre episoder,
må skyldes (det tror jeg da i det mindste),. at medlemmerne .i klub
ben ikke mere ,er så temperamentsfulde som før i tiden!

H. VEJRUP.

----------------------------------------------------------------
FRIBONDEN udgives .af VANLØSE SKAICKLUB.
.Formand: H" VEJRUP, Mølletofte·n 24, Kgs. Lyngby, 8? 31 15
Kasserer: H. SCHØLLER JACOBSEN, Arn,estedet 21., UA 8257
Redaktør: JØRGEN JENSEN, Gl. Jernbanevej 1, VA '?o61
Duplik: CAPAX - Kjeldsgårdsvej 27B, VA 12o7
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S.ept.ember:"'. .1957 -

FULD FART OVER FELTET 'VINTERTURNERINGEN

Fra og med den anden spilleaften. i se.ptember er vinterturne
ring,en i gang 1 alle. rækker, og f,or de mange medLemmer-, som ~m.ø,d~
te d,enne aften, var der ingen tvivl om, at sommeren var forbi.
Nu var den rigtige- skakturnering begyndt igen med den lange kamp
om points på den nye turneringslede·rs fine, nye tavler. Inde i
bladet bringer vi lister over deltag,erne i de forskellige rækkert
således at hver enkelt kan se, hvem han skal møde i de kommende
måneder. Vi vill,e gerne have lavet dis.se lister i form af ske
ma.er, som kunne udfyldes efterhånden, men må af pladshensyn af
,stå fra ·dette o,g bede interesserede om selv at Lave et skema for
sin række , Det er let gj or-t , og hvis man så tillige skr:i.ver ru.n
d,elis ten af, kan man altid holde sig. a jour med, i hvilken rækk&
_oølge man skal møde de forskellige modstandere.

For øvrigt 'beder turneringsleder 1en os meddele eventuelle ef
ternølere,, at der - i hvert fald i nogle af rækkerne - endnu kan.
skaffes plad·,s til nogle deltagere i turne-ringen.~ Men tøv ikk·e
for længe med at tale med turneringslederen, hvis De har lyst til
at være med.

SPILLEPLAN FOR SEPTEMBER

Onsdag den 11"1.: Mesterrækken spiller 2.runde. Øvrige rækker 1.
runde.

H 25.: Hænge- og manglende partie-r i alle rækker

2/10 Mesterrækken 4. runde. Øvrige rækker 3" runde.



net endelige resultat af denne sommertur.nering foreligg,er nu.
Vin.der blev som ventet A.M" Pet,ersen, der sej rede suverænt med 24-3
po~l:;).tS ! Nr·. 2 bley H. Lindsgård med l59 points og 3. eg 4" pla..dse·n
deltes af Jack Grumm og S.chølle:r Jacobsen., som b,egge nåede 149 p.

SOMMERTURNERINGEN

med det mez-e alvorsbeto·nede tilsnit blev som meddelt i sidste næ ,
af FRIBONDEN vundet af E. Bang m.~d 7 points. På anden pladsen kom
Søgård ...Peter_sen med 6 p. og nr" 3 blev Egon C~ist,ensen med 5 p. ·

DELTAGERNE I VINTERTURNERINGEN 5?/58
-= oO·o=============-::=;::;:===========:l:!!:::!:!============ o.Oo=--

(Den anførte nummerorden er i alle rækker fr,emkommet efter lodtræk•
nång , )

MESTERRÆKKEN

Nr.
,,
n

"

n

2

3
4

5
6

7
8

9
10

11.

12

13

.A.r.n.e Jacobsen

A. Bjerg

H. Vejrup

H. Schøller Jacobsen

H" C. Iversen

E. Bang

Egon Rasmussen
;. Damkier

E. ~. Voss
711'~
r--

ladserne 10 og 12 stå
åbne for to af de 4 del
t-agere i kvalifikati,ons
turneringen, som endn
ikke er færdigspillet.
Plads nr. 10 i 1 ste rækk,e
er· reserveret for en 3dj e
spiller fra denne turne
ring. Den 4de, V. Olsen,
vil uanset sin placering
i denne turnering ikke
deltage i vinter-turnerin-. ..gen 1 ar •.



11

''
11

2 E. Hvalsø Pedersen

3 Eigil Ped.er-sen

4 H. Stjernqvist

5 A.. Barkhus

6 Chr. Faber

7 Jack Grumm

8 W.~ Gramfeldt

9 N. Madsen

Nr
'li

li

11

H

H

1 P. Ros enstand

2 Curt Hansen

3 Wichmann.

4 K" P. Hana en

5 H. Hornbøll

6 Egon Christensen

7 Carlo Peter-sen

8 A.M. Petersen

9 Sam Olsen

1 ste ræk:k,e

l\Jr. 1 0" Søgård Petersen

'' 1 0

Jdi,e række

Nr. 1 Th" Thomsen

H. Ring

J. Schmidt

C. Jespersen

L. Rasmussen

Jørgen Hansen

Va1d. Jensen

Arne Nielsen

Ole Steen Larsen

Chr. P. Madsen

li 2
i"i 3
li 4

" 5
n 6
u 7
li' 8

li 9
11 10



ke er afsluttet, berører alle spillerne
både i Mester~· og i lste række: I onsdags (den 11.) var alle de di
rekt,e implicerede glædeligvis i gang. V. OLSEN spillede .mod LINDS
GÅRD, og L.P.LAURITZEN mod JØRGEN WEBER, men desværre gav denne ind-

,ats intet synlig:t udslag på tavlen. Begge parti,er hænger~

.. OTER ~A EFTERÅRETij FJIB-S1;rE TO SPILLEAFTENER

111 /9. :

Mesterrækken var alene om starten, og
6 af d.e 13 deltagere kom i gang, ARNE
DAMKIER / BANG , og VOS S / VEJRUP'.
remis. De to andre hænger.

Alle rækker i sving og tre nye medlemmer i klubben! I me
sterrækken mødt,es BJ'ERG / H.C. IVERSEN, VEJRUP / ARNE
JACOBSENt BANG/ VOSS og RICH.HANSEN /EGONRASMUSSEN.
Glædeligt at se BJERG og RICH..HANSEN gå til makronerne
efter lang tids fravæ·r fra turneringsska.k.

den var mat i· Kun
JACOBSEN/ BJERG,
Det førstnævnte bLev

HJERTESUK FRA REDAKTØREN Giv os noget stof til dette l~lle med
lemsblad!

n,et behøver ingenlunde at være i form
af længere indlæg og hele artikler -

(selv om sådanne altid er velkomne), men giv os små nyheder, små
pudsigheder, som De ser eller selv oplever i klubben, eller giv Deres
harme luft, hvis der er noget, De synes, er forkert eller forsømt.
Og frem for alt: Giv os nogle PARTIER, som er spillet i klubben i
d.isse dage eller for år tilbage, begge slags kan være lærerige for os
andre.

xode læser! Giv en skærv til FRIBONDEN I sA bidrager De til, at liv,et
i klubben på godt og ondt kan ,spejles .i disse spalter.

Red.

FRIBONDEN udgives af VANLØSE SKAKKLUB.
Form.and: H. VEJRUP, Mølletoften 24, Kongens Izyngby, 87 31 15
Kasserer: H. SCHØLLER JACOBSEN, 11.rnestedet 211 DA i8257
Turneringsleder: P. ROSENSTAND, Juelsmindevej 20, 70 30 33
Holdleder: E. BANG, Linnesga~e 39, K. PA 1670
Redaktør: JØRGEN JENSEN', Gl. Jernbanevej 1, VA 7061
Duplik: CAPAX, I\;j eldsgårdsvej 27B, VA 120?
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fovember 1957

RELATIVT T.ART FOR VANLØSE I MEST;ERRÆKKEN

For den, der havde ventPt den helt store nedsabling af vo
re apd.Ll.er-e i KSU' s f'ineste klasse, må resultatet fra de
to første rW1der være en glædelig oveæzaakeLee , Først hav
de vi besøg af Københavns Skakforening, som kom med stor
m,es.ter,en BENT LARSEN t· spid.sen; ,og - slået blev vi, men
scorede dog 5 points imod 7 - et særdeles hæderligt re
sultat, navnlig i betragtning af at vi på grund af forskel-
·ge afbud ikke kunne stille med vort stærkeste hold, og at

vi ovenikøbet tabte et pa-rti uden kamp.
14 dage efter spi.lli!de mest,erholdet sin anden kamp i KSU
turneringen., Også her bavde vi fordel af hj emmebane , og
gæst e.rne vai" fra en anden af de gamle storklubber: Frede
"'iksberg Skakforening. Da navnelisten 'blev- råbt op, suk
kede VOSS: nnet er lige sti--engt nok. Sidste gang var det
BENT LARSEN, og i af'ten JENS ENEVOLDSEN!" Ja-, det- er st;reng
kost at sidde på 1ste pladsen i denne turnering, men de
narmest følgende har det heller il-r.ke let (hvis. det kan være
nogen t.røst), og VOSS havde i øvrig·t den tilfredsstillelse,
at han gav både stormesteren ,og vor iut,erna-tiona.le mester
noget at bestille. Naturligvis II'.åtte han ned med nakken,
men hans parti mod BENT LARS.E'N så en overgang ud til at kunne
blive til hvad som helst, men det blev det altså ikke! -
Og,så ii11od Frederiksberg scorede Vi· 5 points, og desuden har
vi, mens disse linier skrives, 2 hængepartier, som imidlertid
ikke står så godt for os, så slut::-~sultatet bliver nok det
samme· som imod KS: 5 po:ints til os pg 7 til de fremmed-e.

øvrj_gt skal det siges, at navnlig vore helt unge spillere
har klaret s.ig særdeles godt i disse to kampe, :Både JØRGEN
WEBER og ARNE JACOBSEN vandt begge deres kampe , Brav,o!



Om muligheden for, at VANLØSE kan blive hængende i den fine
række, er det e'ndnu for tidligt at ~på. Lad os ber nøje
med at konstater,e, at vi i de to første run.der har gj art en
god indsats - og håbe det bedste for fremtid©n!

FOR N O V E M B E R

ONSDAG DEN 6/11 l N GEN SPILLE.AFTEN--------------------------------------------------
Onsdag den 13/11 ·:

Onsdag den 20/11:

Onsdag den 27/11:

Me,sterrækken spiller UDE mod Industri
foreningen
1 • , 2. og 3. række vinterturne.ringen.

Holdturneringens 2den række spiller
HJEMME mod Sundby.
Hold t·urneringens 3die række spiller
~ mod Sundby.
Mesterrækken spiller 6.runde"

Alle rækker spiller 7.rµndi~ i vinter
t.urneringen"

SA11lLEDE RESULTATER FRA 1 STE RUNDE
-· ··--·~,n".AVNS SKAK-UNIONS KLUB- OG

-·.runNERING

K l u b t u r n e r i n g e n-----------------------------
Mesterr,ækken

K.S" - Vanløse 7 - 5
s.s. ... Brønshøj. · 7 1 /2- 4 1 /2
so, S" - F.S. 7 1 /2-- 4 1 /2
I,.K. - r.s. 6 - 6

H o l d t u r n e r i n g e n-----------------------------
la rækk,e
. -

Vanløse V.A..S.
S.S. F"S.

JTI .• række
Brønshøj- Vanløse
S.Sa - Ly"S.
K. S. - Su., S .•

5 1/2- 2 1/2
7 - 1

4 1/2-· 3 1/2
5 - 3
6 1/2- 11 1/2



IV" r_æ.kke
Valby
Herlev
K.S.
Bagsværd

Vanløse
Kv"L.s. -

- .Pol-,S.
V. A. S .•

? 1 /2 - 1 /2
7 1 /2 - 1 /2
5 1/2 - 2 1/2
5 - 3

( ! )
( ! )

E T D R A M A T I S K P A R T I
FRA MATCHEN MOD K"S"

FRANSK PARTI

Vi bri.nger her JØRGEN WEBERs parti i mesterrækkens lste
runde mod K"S" Partiet blev uhyre dramatisk - ikke mindst
fordi de sid8te 8-9.. træk blev afviklet under stadig sti
gende tidnød.

Hvid: Jørgen Weber., - V1.ti.NLØSE. Sort: E.Krogh Jensen, K. S ...
Spillet den 2/10 1957 i VANLØSE SKAKKLUB.

Der arbejdes på fløje
i:1.e fra begge sider,
dog har Hvid den for....
d eL', at Sort dårligt
kan rokere langt.

nette er vj_st et dårligt
træk. Hvid udnytt~l:'. i
hvert fald mulighederne
glimrende. Tårnet på -h5
burde have været spillet
tilbage først - Hvids føl·
gende træk vilder det tyde
ligt.

·Gxg5
Th6-h4

e6xjf5
f7-f6

19. Lc2xf5
20. ,e5-e6!:

Der kan dårligt slås på e6 1,

f.eks.
20. • • .. fxe6, 21 • Sx:e6,
Lxe6, 22 ... Dxe6+ hvorefter
g6 og f5 er prisgivet .•
21~ Sg5-f3 Ld8-e7
.22. Tf1 -e1 TaB--a?
23. Lc1-d2 Sb6-a8
24. De2-g2! Th5-h6
25. Sf3-g5? • , ..• ,
Dette må vist betegnes som
en buk.
25 ti •• li j , ••

26. f4xg5

g7-g6
sav-es
h?-h6
h6-h5

Th8xh5
La?xgS
Sc6-e7
Se7-f5?

e7-e5
d7-d5
Sg8-f6

Sf6--d7
c7-c5

Sb8-c6
c5-c4

Lf'B-e?
b?-b5
a?-a5

1 1 • • • • • •
12.Sd2-f3
13. g2-g4
14 .• Sg5~-h3
15. g4xh5
16.Sf3-g5
1.7 .Sh3xg5
18~Dd 1 -•e2

1 •. e2-e4
2. d2-d4
3.Sb1-d2
4Q e4-e5
5. f2-f4
6. c2-c3
7"Lf1-d3
8. Ld3-c2
9. Sg1. -f3

1 o. 0 ..... 0
11.Sf3-g5



IS:d8...d7
Te5xd5
... c7xd5

(heimiieligt
træk!)

Med sit hemmelige træk
satte WEBER punktum for
Sorts forhåbninger" Vi
andre - 11ugl,erne 1

•
1

ånd ede lettet op.

denne i så fald tabes
efter Td6+

" 37. Ta1 -d 1 Te4-e5
38, e6-e?+! •••.•••
Atter et fint træk" Hvis
ongen slår bonden, tabes
springer·en efter 3'9. d6+ ,,
_.g hv:is tår.net.. slår bonden,
koster 39.d6 springer el
ler tårn.
38. 11 • 9 li • ·•

39. Tb6~g6
40. Td1xd5-t
41 ... ,_ Tg6-d6+ !

IlIDBYDELS'E TIL DELTAGELSE i tu.r
ne,ringen om Københavns Funktio
nær Idræts Unions åbne enkelt
mandsmesterskaber .i skak 1957.
Se nærmere opslag i klubben.

•I Z ONETl.JRNERINGEN"

Ta7-a6
Ta6-a7
KeB-e7
Ke7-d8
Ta7•-a6

De7-b7
Db7xd5
Sa8-o7

Bent Larsen rejser i cenne måned l:;il W'ageningen for at deltage i
oneturne::ringon, cierf første etape på vej mod verdensmesterskabet.

Turneringan bogynder den 25. oktober.
Som sekundant for :se-nt Larsen var der oprindelig tænkt p.å Jens
Enevolds·,en, men □ester· Jen::; har måttet takke nej, da hans for
r,etning netop i denne tid kræver hans -tilstedeværelse i København.
De t t e er højst b~klagoligt, ·thi i Jens Enevoldsen ville BENT IiAR-
, -:-::r have fået en s ekundarrt , der på fremragende ·måde ville have

·ået ham -bi i vanskeLå.ge oj eblildco ,, ikke mindst på grund af Jens
Enev,oldsens erfaril'l..ger fra de turnerj.nger, hvor han har været del
tager" Hvem der bliver for,eslået som sekundant, vides endnu ikke"

Fint~ Det må bemærkes,·
at faldvingen på u~et
vai:1 ved at løfte s,ig,
·n.en Sort var heldigvis
i samme situation.
35 ••, . ~· • • Ta6xb6
36" Tc6xb6 Th4-e4
Banden på d5 kunne ikke
slås med sprins;eren, da

30" Td5-e5
31. Te5-c5!
32. d4-d5
33. Tc5--c6
34" Ld2-e3
35. Le3-b6!

Hor skul.Le Sort havs for
søgt at få e6 mod at af'givc
b.5. Nu gård.et galt. Det
må indskydes, at begge
spillere var i stærk
tidnød+ De omkring
stående 11uglern var be
gyndt at få dirrende
nerver.

27. Dg2xd5
28. Te1-e5
29. Tø5xd5



MtDLEMS L D OR VANLØSE. S AK

KOLDE DUKKERTER I K.s.u. TURNERINGEN

!"lest,erholdet fik kun 2 1 /2 points mod Industri-
.. ■ ' .. - -------------~~-~--~-----~-~--~-~-~-~-~~~~~~-~~-

:i. øjnene

Hvis ..der i klubben har bredt sig. en vis optimisme· efter de to
første rund er i K.s. u.s klub- og holdturneringt har den fået et
knæk efter 311rundes afslutning. Først fik Mesterholdets 12 mand
,en r·egulær afbankning af Industriforeningens Skakklub,. id-et ti
kun opnåede 2 1 /2 pqirtts mod 9 1 /2 til d e fremmede. 1i.11atohen f o
regik onsdag den 13/11 hos I.S,., som ikke i;oå. forveksles med I.K.
Industriforeningens Kampklub, som må regnes for en tand skrappere,
og som vi endnu har til gode! Som det fremgår af en oversigt an
detsteds, er den stærkeste klub i meste.rrækken i år antagelig
Sundby, som vi også mangler. De bedat e chancer for en jævnbyrdig
kamp har vore spillere_ i den fine række an.tag,elig, når de den
4/12 møder Brøns.høj på hjemmebane, og da d,er ,er to klubber, som
skal rykke ud af mesterrækken, bliver dette nok nedrykn:ings.:..
kandidaternes private opgør.

I K. S ., U. s holdtu.rner·ing. var Vanløse med i II, III og IV række·.
Vort hold i II ræ.kke spillede på hjiemmebane mod Sundby og fik
også kun 2 1 /2 pqint.s, men da dette hoLd kun del tag,er me,d 8 mand
(mod Mes.terq:oldets 12), var resultatet relativt bedre. Eft.er vor
flotte præsta~ion i 2den runde (8-0 mod F.S.) var dette en kede
lig dukkert.

I III række klarede vort hold sig bedre mod S'und.by - endda på
ud ebarie , Resultatet af' kampen, som fandt sted 20/11. ,, blev 4-4.



Holdet i IV række ~leq., glædeligvis en sejr hjem til Vanløse. Det
vandt med 4 1 /2 points mod 3 11/2 over Poli tLe t den 21 • novembe
på politimændenes h,jemmebane"

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

Onsdag den 4. : Me.sterhold,et spiller hjemme i:mod Brøfishøj.
Øvrige rækker :s·piller 8. runde i Vint erturnerin-
gen"
Hold et i 4.række spiller ude mod Her lev.

Hænge- og. manglende partier i alle .rækker.

Hyggeaften. Hvis der bliver tilstrækkelig til
slutning, arrangeres en lille lynturnering.

Den følgende onsdag, 1ste juledag, er der ingen spilleaften, hvil
ket herved medde Lea , hvis De skulle have tænkt p! at gå i klubben
af gammel vane • · - - · - - -- - · -
Onsdag den 1. januar, nytårsdagt er der heller ingen spille
aften, men

Torsdag den 2. januar f&r vi en ekstra-aften (som v:i har ·til go
de fra en onsdag i november.) Den bruges ti
formandens halvårlige beretning, der som sædvan
lig aflægges ved ,et fælles kaffebord og eft,er-·
følges af holdlyn.

STIFTELSESFESTEN bliver et FASTELAVNSGILDE, som holdes; i klubbens

Mandag " 9 •.
Onsdag 'li 11 • :

Onsdag n 18,.:

d e n 1 • fe b ru-ar.

Det ~oreløbige program for festen er lagt således:

Vi begynder· med et fæ-Iles kaffebord med fastelavnsholler kl. 18 •. 3.0.
Derefter bliver d.er·musik, dans og forskellige former for under
holdning, Herom· senere" Billetprisen bl'iver kr. 3.75.

De kan godt
,

egynde at glæde Dem til en morsom aften!



RESULTATER FRA K. S .• U. -TURNERINGEN

Mesterrækken Her fører eft-er 3;rui-ide Sundbyern~s Skakklub ~ed_ 25
p .• + :et· hængeparti. Derefter følger Kampklubben, 22 1/2, F.~3!,
20 1 /2, I. s., 20, Studente·rne, 19 1 /2·,._ K. S. , 14 1 /2, Vanløse
12 1/~ og Brønshøj 8 1/2 +. et hængeparti.

Fra Holdturneringens forskellige rækker mangler en del resultater-,
så vi er· de avær-r-e ikke i stand t.il a·t give stilling,erne.

NOGLE INDIVIDUELLE RESULTATER FR-Å 3. RUNDE

Som omtalt f:ik Mesterholdet kun 2 1/2 p. mod I"S... Ve;.1rup_~·
Lauritzen og ,J.ørgen \fleber S!)il1.-ed,e remis" Kun en af vor-e vandt
sit part-i, det, var .M"ne Jacobse11,, :_s.om hermed tegne,de sig fo.r a i.n
3dje sejr i træk., ·- De unge kan!

I ho Ld tuxner t.ngena 2d.en række vandt vi ligel~des eet parti. Det
blev vund ef af Faber. (Niog_lie af de· gamle kan altså ogaå l )
Jack Grum,· Stjernguist og K.P"Hansen ·spillede remis .•

I 3.række vandt A.M.Petersen på 1ste pladsen. Her vandt også
Egon Chrj.stens_en- og Chemn,i tz.:. a;almar Hansen og Hvalsø Petersen
fik remis.

. .
I 4de række vandt Jespersen og Jørgen Hansen deres partier
Th. Thoms en sp,illede remis I og 2 p blev vundet uden kamp •

T O S I C I L I A N E R E; Vo·r appel til medlemmerne om at
=========================== ,give os nogle partier til offent-

liggør·else har ikke været fo:rgæves,.
Vi skal bringe dem alle efterhånden og håber på en stadig strøm!
Her er et par i denne omgang, begge fra Mesterklassen.

spillet i Klubtw::ner-ingens 2den runde mellem SC!1~ØL~
LARSEN, Fr1ede·riksberg Sk~kfarening, og SCHØLLER JACOBSEN, V. S •
1 e4, c5. .2 Sf3, d6. 3 d4, cxd-i , 4 Sxd4, Sf6.. 5 Sc3, a6"
6 Lg5, e6. '7 Le2, Le?. 8 Dd2, De?. 9 f4·, h.6 ?! - 10 Lxf6 (På Lh4
. rille følg,e: Sxe4) Lx.f6. 11 0-0-0,. 0-0. Nu kommer som næsten altid,
når der rokeres til forskellig side, stormløbet mod kongefløjen.
Denne gang dog kun mod den ene. 12 g4, ~d8. 13 g5, hJtg5. 14 f.xg5,
~d4.. (Sort ser i ånden e5 som et kæmpefelt for springeren,. men •• )
15 Dxc14, Sc6. 16" De3,,b:5 (Dette er der ikke rigtig tid til) 17 g6!
( Hvid maser frem).. fxg6" 18 h4, Se5. 19 h5 ( og vid.ere) g5.. Hvis



hvid får b-linien, er alt håb ude fo 1r sort.) 20 Dxg5, Sf7. 211 Dg6,
(det se,r jo dystert ud for sort) .. Dc5" 22 Td-f1, Dg5+. 2.3 Dxg5, Sxg5.
24 Tf'-g1 (som Schøller fra Vanløse bemærker, var h5-.h6 måske nok så
god.t her) Sh?. 25 Ld3, Lb7. 26 Tg6, Sf8" 27 Tg3, Td7 ...28 h6.,· .g6 ..,_ -··
29 Th-g1,, 'rh7. 30 e5, Txh6. 31 exd6t Td.8, Her kom Kg7 i.b.etra.gtning,
siger s. J., men den. åbne f-lin.ie og fribond,en på d6 gør forsva'ret
meget vanskeLfg't , Sort håber på afbytning p.! g6 og regner med, at
d ...bonden må falde. 32 Lxg6, Txg6. 33 T'xg6+, Sxg6. 34. Txg6+, Kf7"
35 Th61 Lc6" 36 Th?+, Kf'6 •. 37 Ta7, Ta8. Te?, Lf3. 39 d7?, Ke7.
40 a4, b4 • • Tidnøden er over.stået" Efter lang betænkningstid til
bød. hvid. remis 1 som straks blev mod taget. Noter af sch,J.

SICILIANSK, spillet i Industrifot'leningens Skakklub i Klubturnerin
gens 3"rund 1e 13~11 mellem ARNE JACOBSEN, V.S" es S.CHRISTENSEN, I,.S.
1. e4" c5•. 2 Sf3, d6. 3 d4, c.x.d4. 4 Sxd4, Sf6,. 5 Sc3, g6. 6 f4 (- ,et
skarpt træk, der tillige indeholder en fælde fo,r so,rt .. ) 6 -, Lg7?.
Trækket ser konsekvent ud, men bedre er Sc6. 7 e5•, dxe5. 8 fxe5,
Sd5. - Fairholdsvis bedst er Sd?, hvorpå følger e6 med stær·kt spil
for hvid. På Sg4 .følger 9 Lb5+, Sc6 (Hv.is Ld7, så 10 DxSg4 ,. eller
9 -. Kf8., 10 Sxe6+.) 10. ses, DxDt. 111 KxD, a6 ...•12 La4, b;.
13 Lb3, Sf2+ .. 14 Ke2, og hvid vi.l sikre sig ma.teriel-overvægt, da.-
springeren hl ikke kan reddes hjem. - Men vi vender tilbage til
parti-stillingen efter 8 - Sd5! 9 Lb5+., Kf8. (Det enest e mulige)
10 0-0, Lxe5~ 11 Lh6+, Lg7. (eller Kg8,, 12 SxS, DxS. l3 Sf5i Dc5+.
14 KhL•••, og sort kan iklce parere alle truslerne. Et enkelt eka
empeLz 14 - Lc7. 15 Dd4 f osv. ) 12 LxLg7+, KxLg?. 13 Sxd5, Dxd5.
14 Sf5+; ners. 15 T:xf5, Lxf5" 16 Dd4+ •. f6. 17 Dd5, Sc6. 18 L:to6.,
bxc6" 19 Dxcfi, Th-c8. ,20 Db7,. Kf7. 21 Tel, Le6" 22 De4 •••• og
s.,ort opgav d,en ulige kamp , (Noter af Arne J.)
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