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Klu.66ens 8/ltge Test
bl. ..ivor i år afholdt søndag den 14. februar~ og vi medde~er denne
dato allerede nu, for at' ingen m.edlemme:r skal glemme at .reservere
dagen f.or et hyggeligt samvær i vor glo,rværdige klub. Det ,er end:,
vid,en besluttet, at vi til en afve~sl:ing vil Lade fast,elavnal01j
e:rrne fare og i stedet arrangere et a.ndes.pil, id-:it cr:rfar-i.ngeme
viser, a.t der blandt medlemmen"Je er større inte1:-ess~ herforc :Er
lar·~niger.ae vis.er jo nemli~· desværre ogs.å, s:t e·n stor del af mec, ..
le.m'11erne de -ee foreg!ende år lla..r svigtet klubben på afge.ire,nde vis"
hvad :f'esterne angår. Selvfølgelig skal DE med til ANDESP.IL DL!·~ 14 •.
FEBRUAR.

Flere detai~1er om ·festen kan ikke røbes nu, men medl,enune:rne må
ve.nte i spænding til næste FRIBONDEN. F1estudvalget har konstitueret
sig og er giet i g811\g med f'orberede·lserne - ænderne. er g~;et i t·ræ
ning. Kort -fortalt: Alt er.parat til ANDESPIL :CEN 14. FEBRUAR

-------------------Fra agtet hånd h.ar vi modtag,et: .

VOR ONSOAGS VENIIVOE
En lyriker - endnu medlem af vo,r klub ..,. har· engang i et epos.

kaldt klubben t•vor onsdageveninde". Hvis den er det for ~s alle,
er det jo en given ting, at ingen af os, på noge•n måde vil svigte
hende. Kan svigter ikke en ven eller en veninde!

El.vad kan vor veninde b~e. sine, .elskere? Pørst og fremmest· giver
hun os lejlighed t·il at prøve, vore kræfter med en mængde spillere
a.t forskellig styrke og temperament - derved skærpes vor epille
styrke - - e·t righoldigt bibliotek smitter os i stand til efter be
hag at dyrke det teore tiek•e -

Men det bedste synes mig at være, at vi fål" Lov til at repræ
sentere klubben ved! at spille med pi de hold, d.er, skal i ilden. mod
de fremmede klubber. Det ,er ikke en tjeneste, Y:t gør klubben - men
d.e·t er en ære, der vi.ses .2!i - De:rfor ,stillier klubben med flere hold
fo,r at glæde så .mange som mulig-t ,.,

J·eg vil ikke moralieer,e: ved at trække ældre eksempl,er fr.e·m, men
j,eg kan dog sige, at da klubben V8.l" ung, var det utænkeligt, a.t.
noget medlem brød sit ord ved at give tilsagn om at møde o.g si



alligevel blev borte uden at melde afbud. Vi ved jo alle, at en
æa.nd ær bryder sit ord, ikke kan regnes for ret meget1,, "'· Jeg bar
ladet mig fortælle~ at noglie spillere i ,den senere tic! tavse er
blevet bo1•te troda løfte om at stille til en klu}?kamp., ,
. Jeg vil fore:slå, at spillere, som fremtidig g~r -~~g skyldige
i et. sl.d.a:nt l,øftebrud, ikke· oftere, f!-r tilladelse til at spille·
med mod fremmede - i alle tilfælde bør de sæ·t·tes i karantæne ø

CER. FAB:&T.•.. .
,.,.. .... ~------------------~---------·---·-~~--------
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. Matr ..•,

ON~nA,G DEN .20L1 1260

Hvor ,er det dog· trist og beskæmme nde , når ~n har gjor1t klar
til en aftens kampe, at se "de fremmede11 ki~~ ~ig de13ori,e·nt,e ....
rede .. om(i. Bvo,rfor? Fordi der kl,) 19, 45 kun. er ·~at. et _fåtal af
klubb.ens spillere opf og endnu f■rre f:ra.. c-.et pflgm1dende Vanlø-
seQ.?ld" der~ skal i ilden., .. ' .

, , ·V'i kan ikke -r:tJre det bekendt!; Klub::>en 'har a.l d.a. åben-t :f:ra:
i --~"ili .

. :· kl,, 19:,2~'1

..
Denn·e dato• afhold·e•s den traditionelle halvårlige, ·be:i::'et.~i-ng -·

om det fælles kaffebord.o Efter· formandeins, be-retni:1g qg e-r1entu
elle be.mæ,rknin@er bertil gås 07er t,il præmieu6i1elinge ~

· Da. 1,e.styrels,en er blevet gj~rt opm~rkQOW på, a.t ...d..et _faktisk
· -er•~:et "pa.r dage siden - nemlig 25 år - der side.t, er blev,e.t. ta~;et
et billede af klubbens ·me:dlemmer;1 har man fora.nstal tet en foto-
gra.fering,o .

Derf,o-r vil der efter kaffebordet blive taget e·~ billeue af
klubbens medlemmer, og for e..t sige det. med et mild~ udtryka DE
bør_ allerede a.f denne grund komme i ·klubben denne a.fte?:o ! Dette
vil for,egå. mellem klo, 21,. :,o og kl. 22,00. - ·

Det er ,aits! ONSDAG DEN 200 JANUAR!

.. .. .

E.r oe t ikk·e sådan, at man ·ved indgangen til det nye år:. frem
sætter n.ogle ønsker, som man håber går i opfyldelse i d,e·t. n__
J:l .,.,.9u..:~.

'FR:i:BONDEN har haft et interwiev. med redaktøren, hvoraf vi
bringer et pF.t.r uddrag:

-- - - ·----~
IVYTÅRS,ØNSXEI< ·

. Ja, 'flod
ting1• SO!_

til d9t nye år er der vel altid en. mass,e
unna tænke sig at realisere,,



-· 31 .
Rant s.kakligt ville jeg fa eks o ønske, at vi blev nogl,e fle•-

e medlemmerø Det er jo nemlig aagan -· det er jo ikke alene med:-
1,emmerne7 men o,gså disses a.ntal1 der er bastemmende fo,r en klubs
bei;tåeno VANLØSE F·OLKEBLAL har stillet sig yderst velvillig oveæ
for klubbe1n, og jeg vil her bringe bladets :redaktion vor tak for
godt sa.marbejdeo For det nye år vil j,eg iznske, a.t vi vil kunne
få disgramæer i 11.ANLØSE FOLKEBLAD; for jeg tror,, a.t først da vil
d.er virkelig blive lagt mæ,rk,e til vor rubrik og d.ermed til klub.
ben~

- Og ellers?

Vi skal jo have andespil her i klubben i februar. Jeg ved ik
~e, om det. er første gang, vi annoncerer for en fest, i. hvert
fa.Id håber vi1 a.t der også vil komme ,gæ•ster udefra og deltage i
spillet - bl i:. a, ogsA :med den bagtanke at g;ø.re andre oprnmrksom
på vor eksi,stens.~

H~1ad r.1ed. ~'RIBONDE.N?

Først vil jeg ·takke Jørgen J,ensens sen NTisLS JENS.EN f'or d en...
nes fo,rtrinl iga id,e og udførels,e af FRIBONDENa boved c Desi."'m"'.:'e
er klubben f,or øjeblikket ikke økonomisk i stand til a. t :tA trykt

_ et nyt oplag, men d.et er en af ,de ting, som står øverst pi øn,
·' elæsedle,n o

Der e:r veL flere ting, so,m ,. ~ •••

Ja., set f:t.·a kassererens ,syn.spunkt.,. så er det jo,. ikke

•- Jeg t'ænk/~e nærmere på FRIBONilEN e

Her vil jeg 0gså håbe,, at andnu fle1-e· medlemmeJ.~ vil komme med.
b.idr,a.g til FRIBOUDEN, at flere vil tage aktivt del 1 bladets
til.blivels,ei d"vvs. end.nu flere vil indsende deres synspunkter
på klublive-t, nye ide'er· eller også partier :med kommenta.:ver.

Og her vil jeg si g-erne takke .alle de medlemmer, som i L-re·ts
løb har givet bidrag til FRIBONDEN

...

KLl/8- 06 IIOLOTt/R!v'ERIIV6f/V
D·ecember måned tegnede lovende .med dan start" 2:. og 3o hol

1det havdc , Onsdag den 9'o decenber mødt,e holdet EERI.l&"'V SliXKLUB
f.or at spille den udsatte kam~ fra eftGrår0-t, og s.er man på re•
sul tatet11 ka.?1 man ikke sige, vi behandlede gæsterne. :pæntq
2,iholde·t var ikke o:pl~gt t.il leg og sendtie det stakkels HerlErv-
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h::,l.d hj,em med et nede.rlag på 8-01 t 3 choldet var ,.... oæand i mindre
g;tra.d. ,,_ lige s·å ugæstfrie ved a.t aende ·mod.standerne hj:ern med 2
poiritsy 6... 2 til. ;Qholdet" Des~ærxe har vi ikke fra kampen modtaget
re:1:1ulta.ilisten, så vind,erne må forblive i de anonymes: rækker. Vi
haæ dog fra Ole ~"'l.dsen fået ove:r-ladt et parti, som, vi hermed la
der gå videre :
Spillet d,en 9/12 i hold,tuxneringen, 3,. række,.
.HVID: Ol:,e handse:1:t, Vanløse" SORT il Re A.o Nielsen~ _Herlev.,
1) e4, -~·6 .. _~) dfl, ('i.5~ 3) e3, Sf·6. 4) Sc.31 Lb4: 5) :Cb3,, Sc6~ 6) Sf'3:-
0-0. 7)1 Ld,;,, a6. 8) 0-0, De7. 9) ,cXd5, Sa5. 10) Dc2, b5. 11) d.Xe6
LXe6. 12) Se4, go. 13} Sg:,, Ld.5·• 14) a4, TaoBc 15) e5,; Sd5. 16)
eXd6, exss, 17) Dd.2, Sc4. 18) :Dh6, srs •. 19,) Le5, Lg4., 20) Tael,
Dd.2-~ 21) Se4, Lli',~ 22)- SXf6•:·, Kh8a 23) DXh7+ mate

Vanløses la hc~ld •f'ilr en noget -t.ignen.de beh~ndling e.f 'LYNGBY
S.iaKKLOB, som iri gæstede den 10/12.; Fø= denne kamp havde vi vis,se
ch.ano:er· f1or Rt erobre førstepladsen;,' scm dog i år på .grund af de
ændrede bestemmelser i klubturneringe~ kun _gi.verr ret til a;-c s,pil
le· oprykningskamp med nr, 6 i mesterrækken om retten til at s7c>ll
l.e i klubturn.eringe.ns mesterrække Q Ef"t,er kampen var denne chance
d,o. g Banske forduft,e'b. Frold~t måtte, t~ge hjem med et ~ederlag· p~
7½-2,t" De eneste9 der vandt, va.r RICR'. HANSEN og Eø .,Ju VOSS, me
tens E" BANG holdt rgmis·11 En dårlig holdindsats fra Vanløses si
de, Efter et par timer kunne man allerede se, hvor det bar hen,
og Lyngby trak lid·b eftar lid.t dot ene point hjem eftet de·t andet.
RESULT'ATER~ 1) Jørge.n Weber-Sv(J Hama.nn 0-l;o 2) Ao Jacobsen..•Hj"
ll•ortensen Q...1., ;} E,o Do Voss.,.-Harald Li.ndo 1-0. 4) E&, Bang~-· Th11
Uhlig· ½--½., 5} R.ich. o ~ans.e:1-Lo Ao Olesen 1....90 6,) ~c.hc _ ~acobsen
Stig Norup 0-1, 7) VJ:.lh.o Olsen-,0. Skyum 0-1.i 8) Ht, StJe:rnqvist
Fenrik· Andersen. 0-1., 9) A.~ Jørgensen-Po Hjortsø 0-l" 10) Hvalsø
Petersen°Tom Bendix 0-1,,

O,g ikke nok hermedo En uge senere va.r 2ø holdet p,! bes,øg hos
LYNGBY :sKAKKLUB" Resultatet blev 6-2 til Lyngby. Den eneste, d.er- -

:fi danne kamp vandt et parti, var vo·r f,ormand P. ROSENSTAND, der
brillerede .m!ii!d et par o,ff'1oersofre ø De to, som holdt. remis, var
S •. R'OUMANN og EGØlf CHRISTENSEN.;

Og her er Rosenstand.s træfning med Lyngbygenae·ren !

Spillet i holdtume:ringen den 17 o december 1959.
HtJiil: Po Rosenstand, Vanløse~ SO'.RT~ P"o Carlsen:i Lyngbyo
l) Sf3i d.5c 2) d.4, Sc6 (mindre gcdt1 da. spill,et er ved at gå ind
i dr•onningebondespili og her s.pillor man som regel c-bonden frem,
før' man udvikler aprin:geren.. Teksttrækket, kan !i:ka.be va.nskelighe-



der på dronningefløjen" Bedre var derfor det afventende S!6)
3) c49 e6.,, 4) Sc3, Sf6_, SJ Lg5,, Le7. 6) Dc2, 0-0~ 7) 0-0-0?, a.6,
8) a}? (Svækker kongestillingen, ,s,å meget mere som. sort har lu--
ret fidusen ved a.t starte ,et k6'ngeangreb begyndende med a.6) 8)

" b'5 ... 9) .,cXb, a....iCb4, 10) SXb; M.7 ~ 11) Sc3i h6? (Hyggeligt at sort
ikke fandt på at ,ofre på a}, hvilket næppe havde kunnet mod.gås)
12) llS:f6,- LXLo, 13) e3, S.a5,.,·.14) h4! (Den.lille bondemand indle,
de:r angrebet) 14) ~, •~ba. 15) g41 g6. 16) g511 Lg717 17) gXh6 (Re.r
kunne også åbnes totalt medh5) 17) -, ~"C'a.60 18) Se5,f J..eB (Mere

, _ f0~svc.:~') 19) Ld3 (:Mere angreb) 19) -1 05 (Et fortviv~et forsøg på
mv,~-~greb:, som hvd d, ganske ign,0rerer) ::o} Thg!! (Et pa,r bønder i
slag "'QetJner Lindre nu} 2.0} -, cXJ4. :21) L"V;:g6;1 f'Xg6, 22) SXg6 (Nu
kunne sort muligvis have klaroet S'ig -v,ed ik.k)e at sd! i.gen, f o eks.
Lg7, men der· fulgte -· ak og, ve)~. 22) -, LX.g6??'? 23-) '.DXg6+ og mat
i næs·te trækti

F·"IR DEH ~:r~STE FREMTID-~ft-
· Q._Nfil);{LG_ DEN ·13 o· JAJJUA,R~
2" og 3,. holdet spiller hj,emme den sidste kamp i holdtum.erin,g,en
mod henholdsvis mDUSTRIF0RElf'IJ1GENS KAMPKLU.S, og ERØNSPrØJ SKAl'Y{!(...LUB

Meste:r:rækken spiller hænf;e- og manglende partiera Aftal tid
med en . .m0dstanderi i
ON8'DAG DEN 20" J.åNUAR:-..:-- •,lr;.ll
i:~u"w.1.J.1.\;I' .LJ..1:u~.L.uilJ'G· \SO også side 2) - de?p! EOLDLffl

. .
9,]'!g,~,G D~ff 1]..!WLANUA,g_!.
Mesterrækk1en og 1 o klasse spiller 6 .• runde"
St,jerriqvi&t...:·v-oss o Batlg-Weber.~ Bjerg---Richo l!la.nsen11 Søgaard•-Jørgen
Jensen"
N,., Ma.dsen-E,.li!. 'Christensen" Wic·kmann-Barkhuua. Lauritzen-lioums.nn.
EL Søgaard.;...J~ns :Bruun" Faber,--Ag Jørgensen" Hvalsø Peter,sen overs.
3" 'klasse sp,illar lOo rundes
Va.'ld" Jensen-P" Vo,ss.•. Th-.i Thomsen-Ole T:J'f'te (l C.., Jespersen-'Uff-e
Drost& R~ Ring-Poul Jørgensen. B~ Voss-Kurt Havn. Jan Bonde-0
.l."'Ddreasen" Blu Jo Simonsen oversidde-'-.

ii~_......... ~.;::;.-:--. ,e; ""-~;;;,."iMM.-;'n~.,
Der spil.les hænge" ,og manglende parti-erQ Det"t
me s ternkken



STI.LLINGEN I VINTER1TURNERIN,GEN~-=-==n -- . --
Så er klub- og holdturneringen næsten afviklet, så·

vi for alvor kan komm.e i ,gang med vinterturn,eringen•.
Som sædvanlig er mesterklassen k•ommet b,agm. (genne.m
anit11g har hv,er s.piller kun spillet 2 partier) Bang
fører med 2½ ( 3). ·

I 1. kl. er stillingen: 1) A. Jørgens,en 3( 5) o 2-3)
Jens B_ruun oe; Ha Søgaard 2½( 3'). 4) Barkh!J-US 2½( 4).

2. kl.• :· 1) Rosens-tand 3(4). 2) H.ornbøJ l 2½(4). 3-4)
Ole Frandsen og P,er Lars,en med hver 2½( 5), -

3. k1 o har været den flitt·igste med gennemanftlig
6 partier afvikle,t.

Her er de bedst :placered,e.: _ . . .
1) Val,do Jensen 6,(7). 2) H. Ring,_ 6~9) •. 3)_ K. Havn 5(5).
4-·5) Ole Toft,E.! og ·o .• Andreasen 4½(10). 6) Jan Bonde
3t(5)., 7) Poul Voes 3(4)" ...
--
SIDSTE,::= . ;:r.,::..?;E!

Klubbens 1. hold (mesterrækken)) vandt. kampen mod
SPORVEJENES SKAKKLUB med ikke mindre. end 7t-1½ +
1 hængeparti.• Efter alt at dømme bliver det t,il en
2. præmie i denne række. Dog må det tilføjes,, at,
Glostrup Skakklub har en chance for at presse sig
for.an ....

-

FRIBONDEN udgivet af VANLØSE SKAKKLUB"
Formand: P·Q Roae.nstan,d, :Borgerdiget 3, Herlev (94 70 01)
Kasser·e,r:· Hj" Hansen, Frederikseundsvej 278 ·"!_, Brh.

(BE 9711).
TurneringsLeder: o. S,øgaard, Fo.rhåbnin.gsholme. Alle 25,

V. (EV 1501). -
Turneringsleder 1 klub- og holdturneringen: c. Hansen,

Koredalsvej 50, Van1øse. (70 24 43).
Redaktio,n: A. Jacobsen, Stadilvej e, Vanløse (71 69 27)~-
Tryk: Bureau Asa,. Hyltebjerg Alle 66, Van.løse,

Tlfo 71 31 42ø -
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: DLEMS.BLl\D FOR VANLØSE Sf~KKLUB

l{f(/ggE;1/S ÅRLIGE FEST
S'Ø/IIOAG Oe~I 14t. f'.E.8RI.JAR -1960..

S-Om tidliger-e meddelt afholder VANLØSE SKA.KKLtJB årsfest we,d an
de,spil cg bal for medlemmer med på.rørende, venner og bekend te,, næ
re og fjerne1·e slægtninge - a.1tsammen søndag den 140 f'ebr1:1ar klo
19,oo ;yderst præcis. Det skal ikke -,ære nogen hemmelighed., at vi
~·mødeser et sto·rt a:11:ta.l medlemmer og gæster denne aften ... eft-er
forhåndsinteres.sen at dømme~ s~ mang6l, at vi a.llered.e nu kan op
fo.rdre alle til i -egen interesse at :!:'eser~rere sig ae.gangsbillet,
·lnden vi må lukke dørene på grund af den begræns,ede plads, v.i bar
til rådi.ghed" Og det skal udtrylæ~li.gt, understreges" at vi ikke
kan sælge billett.er ved indga.ng{3n ø

Takket være imødekommenhed fra forskellig side9 hard.et vist
sig muligt a.t holde prisen så lav so.m t:i.l k;r• 5.j oo , for hvilket
beløb der endda kan serveres kaffe med brød samt en gennemgåendia
le.de i. ·andespille·t og· dertil yderligere en svingom til vor gamle

ven rrKALLE"s muåik,
Andeapil'le·t kender vi alle sikkert, o,g vi kan røbe,, at der vil

blive udsat ikke mindre end TI dejlige, fede ænder· f,oruden e~"h D..'l.'f:f~...
~ ,elta ·ll.Y~~'@·Uir-~ V~at'·er den gennemgående plade kan ... så langt op
laget rækker - ekstra plader. erhverv,es formedelst 50 øre pre stk.,
Der vil blive gevina,ter både på 1 o række. og på Il.el pl.ade , .

Selvf'ølgelig skal der ogsl. være "a.mer1ka.nsk lotteri - de.t hører
jo, me.d til et andespil - og medl,emmer, der er bedrøvet o,ver., .at
v$ i ir af.skærer dem fra at give g.a.ver til vor ,sædvanlige tombola.,
kan ved ·henv.endelse til :be.styrelsen få lejligh~d til at bidra.g,e med
andele i gevinsterne til det amerikansk:e lotteri,

_.ru skal ri. ikke re,,be mere om feetens i:ndhold - re·sten s,kal være
..verra.skelser til deltagerne o, Blot skal det · endnu engang unde.r•
tre·ge~ ~ at billetter fås hos kaoeereren51 og salget slut-ter lø.,.

dag ,den 13" ds.-.., idet der ikke mi sælges billetter ved indgangen,.

HUSK D~j'IJ~NL....~..J~,!P~,ff.Jl~!-~.4.:..-~~.!J_AR KL~ 19 ,,,.<?..O_P_!~_9~IS~11



I januar spilledes de s·idsta kampe i Klub- og Holdturneringen"
Den 6 • mødte lo holde,t SPORVEJENES, SKAKKLUB og satte herme,d e,t
flot punktum pi denne sæson. Vi ,gik se.tltidig med håb om place
ring på præ-mie.lierten, idet d,er dog t'illagdes GLOSTRUP en outsi
dercha.n.ce ø Det tør siges, Glostrup udnyttede sin chance. Alle, an•
så sikkert LDGBY SKAKKLUB "f,or sikker vinder af klassen efter· den
st,ore ,sejr over Vanløse, men gennen: et par kollosale sejre i de
sidste runder passerede GLOSTRUP SKAKKLUB ikke alene VANLØSE,
men også LYNGBY SKA.KKLUB, som i sidste stund altsl måtte se ,sej ...
rens palmer forsvinde o .Hvad sej1ren dog 'betyder -· udover det præ...
miemæssige - vil tiden v·is,e" GLOSTRUP SKAKKLUB skal son 'bekendt
spill,e omkamp med SUNDBY SKAKKLUB om ret ten til. at spille i me
sterrækken.

Vanl,øses ,s.ejr på a½-1½ var altså ikke nok til at komme på præ
mielisten - kun et poin.t skilte os f:ra nr-. 2, og vi opnåede samme
:placering som sidste år. Alle spillede godt - det eneste, v'i gav
denne, aften, var 3 re,mis 1,er ...

1) J ø ·webe,r-Viktor Sørensen ½-½. 2) Ao Jacobsen-G" Kildetoft
2••fa'• 3) Eo. Dø

1

Voss-Jørgen Christensen 1-0o 41 E~. Ba.ng-Kaj Sør~n
sen 1....0,. 5) R1chc- Ba."1-sen-Chr. Schorlemmer ½-2. 6) J" Jensen-EJ,ner
Hansen 1-011 7) V v Olsen-A. Alsbjerg 1--0o 8) H. Stjernqvist-Ho,
Lindhart 1-0.,, 9) S. Hounann-John Jørgensen 1-0" 10) H•. Damkiær.
Renry Cars te·nse,n 1.. 0 .•

.Den 13. spillede ... ligeledes på hjemmebane - 2 .. ,og 3,. :række
nod henholdsvis INDUS?RIFOBENIN1GfflS KAMPKLUB og B,RØNSHØJ SKAKKLUB,
og b,egge disse kampe sluttede ligeledes. i smuk e.til. 2. holdet
vandt ov·er den stærke I.K11 &1:ed 6-2 og opnåedø en fin 3,. plads,.

Resultater:
1) Lo Pe, Lauritzen-P. La.kjer· 1-0. 2) A. Barkhuus-A. Hertz 0,-1"

3)·.· A" Jø~gen.ser1-Wuffeld 0-1. 4)i E. ~hristens.en-V.a.gner. 'Hansen 1--0.
5) H. ,Søga.ard....G. L. Dam 1-0. 6) Po R,osenstan.d-S. Schrrldt 1-0. 7)
Hjo Ransen-,H •. Steitz 1-0. ,8) J. Ha.:nse.n-G· •. Ra.llsson 1....0.

Fra. ka.open bring,er vi her e,t part 1:
Hvid: PQ Lakjer., IuK~ So,rt1 L. Po Lauritzen, V.Sø

1) Sf3~ Sf6. 2) g3~ d5;j _ 3) Lg2t c5, 4) ,d41 S06 o 5) 0-0, e6o
6) c4, dxe .1 7) Da4'i Ld7 o 8) Dxo, cxd, 9,) Sxd, 'fc8" 1:>) 803, Le7"
11) Tdl,SxSø 12) J:r::S1 Lc5" 13) Dh~J, 0-0" 14) Lxb7, L::cf2'1i-,(> 15)
Khl:1 TxS,; 16) Tfli, Lc6+11 17) LxL, TxL" 18) Ila4, Dd5+, 19) e49

S:x..e,4 •. 20) Kg2, So3+ opgivet.
Hvid, 1 tir.1e, 10 rain" Sort: 28 i:iin.



'Et norsorre parti, fordi det ,hele :formede sig så let, og lykke ...
ligt~ Når de første 12 træk blev ge.nnemført på 5, a 10 ninutter af
begge parter og helø partiot på ll!lder ½ time fra. min side~ kan
denne l,et·t.13' gevins:-~ ikke være opnået ved velberegnei; ·s.pil~ Mon
det ikke var min modpart, de!" :fejledes efter at jeg i 12:o træk
fandt melodien,

Eite·r hvids 11. træk var j.eg ikke rigtig glad. for stillingen -
D nå ud fra den farlige d-linie, d.erfor afbytt,es sp,ringe.rne, og
L på 05 skaffer sikker plads for Da Efter 13 o Dh4 er der tid til
rokad.e, fo:r slår hvd.d på b7, slår jeg på f2 .,. og der følger Db6
med slag på. L og godt s.pil"

15" Khl giV'er nye mulighedel.' ·- springerdækningen af T hindrer
straks L skak p,å. 06, derfor 'rxSa 16·a IJ'fl er ikke godt - løberen
oåtte ud - og de følgende træk giver sig selve

{Noter af L, Po Louritzen).

3. række p~tede cgså gevaldigt på resultatet ned 5-3 sejren
over BRØNSHØJ SKAKKLUB-1 Holdet nåede en ·5. plads i turneringen ...
mød samme pointstal son Brønshøj-,. Det er næsten blevet en. vane for
o. Bonde at vinde, o,g Hornbøll på. 1. pladsen vandt igen - aft,er
dog først at have bukket under i. en bedre stil.lingo O, Frandsen
lavede no,gle morsomme ko□binatiorner, som dog _kun rakte til remise

1).. H. H.'.i Hornbøll-Ib Ma.thiesen 1-0. 2) O" Bonde-V o Johan.sen l-0"
3), P" Larsen..-Aa" Sørensen 0-1. 4) Ole Frandsen-Viltoft ½-½. 5)
Va.ldl, Jensen-E'1 Sve.ndsen ½-½o 6) Th.(! ·Thoosen--E~ Mathiesen 0-1"
7) Ja.n Bonde-Skjoldasger 1-0. 8) o. Andreasen-J" Mathiesen 1-•0

SLUTRESULTATER:
l. række (klubturner.ingen): 1) Gl • .S. 44 p" 2) Ly" So 42 P• 3)
Va S. 41 p~ 4) 1860 38 P• 5,) Vj, •. s, 34 p. 6) Sp" S" 31½ P• 7)
Brb. S. 27 p" 8) ·v" A.., S~ 22~ Pe•

~.• ræ.· kk.. e (holdturneringe···. n): ~) .s •. S, 4~ P•.· 2) _ Lxo S. 33·1"..Po ,)
V.w So 31 Aø 4) Glo S. 29 P• 5) ,I" K,. 22½ P• 6) K~ S. ~2 p + en
ude.at kamp. 7) He. S v 20 pci + en udsat kanp, S) Frb. S.. 19 P•
3~ ræ'kk,e·: 1) So ·s,. -igen.I-- ,·2 P• 2) Bagsv" S" 31½ P• 3.) vs, s.
27½ p, 4} Su, S. 25 P• 5) V, S. 21 P.t 6) Brh. S. 21 p, 7) He. S.
1f P•u,

BLI 1\IDSKAK - - -
:Der vil den 24Q februar blive spillet et blino.parti i klubben

nellec BENT NIELSEN og L-r:wE JACOBSE:N o Partiet bliver vist på cle
.....ons tra.tion·sbrættet, så man kan følge partiets udvik.ling.,, alt

1dans man spiller sit eget parti i vinterturneringen. Vi håber,,



at det bliver en god og e.fvelcslend.e kanp ... ikke cindot på grund
af o,vexo.ee:.ser og fej 1 t ~

--
PQOGRAM F-:>R DEN NÆI!MESTE FREMTID

..W~ 'l'"■ti..@111,.~-----.-.----!l!!al..a _. !a - ifili, -..ili _,. ,iiillllå -iilil ---_ , ._. __ _, .&ijii!i ,-. &IJl!p liiiiiiiiiill-oiiiii åliiiiill_, __ ------_'!11!!11!!!!__.

.Q!!S:Q!.(r.._.¾lW ~Q..Lt. M:-Jih 19 runde~ J. Jens.en-V o Olsen.. J, Wi!ber
Bje.rg. Voss-Ba.ng(i Stjernq'\i·ist-Rich. !fan.sen. ].-2-,.!9,....:..,_L._rt~~...!
Jørgensen-Mads~no Bruun-Faber. Houma.nn-H'. Søgo.a~tl:,-; Hv·a.ls:ø P,
Lamitzen~ Ec;. Christensen-Wioma.nn9 .2:!_l'J...: Jk runde 1 Po Jø:r
;,ensen-B·11 Voss. U Drost-Ring" Jespersen-Ravn-" 0~ Tofte-Jo Bond.e.
P ... Vos,s-Th. Thomsen. Simonson-0" Andrea.sen"

P!S~. DE-t!,_!2.s:..L~lf!.~..J3..a~ run_t!,~! 11" Olsen-Stjernqvist. Bjerg-..
V·~ss o J" Jens,en;_Rich .• HansenQ Bang-Weber. 1.o kl __ • _~-~ - .
N.adsen-Wickma.nn. Lau.ritzen-•Barkhuus. <Ha, Søgaard.-Hvalsø :.. :
Faber--Hour.1ann., . Jørge.nsen-J o Bruun 1:1• ,3 Q ~]:_o_12 o ~~~ .t Th" Thom
sen-Simons en." Jo Bonde-P" Voa e o .Andreas®n-0 o Tofte •. - Jes,persen
Ring II B.., Vo,ss-U. D:rost. Hav:n,1-Jørgens,en~

. ------'""·- -~, ~4 rJ_ ~•kl,: 9..2.-_(2J~_J!...~d~~-~2.'!.t Rieh , Hansen- '7 o
-- - er-J,I,) Jensenc Oo Søgaard-Bjerg.,. 'Stjernqvist,..Bang
9 o runde : Br1.1tm-Mads,eno Houma.nn.-Jør-genaen• Hvalsø Po

H4' Søga.ardo E.., Christensen-Lauri'tze,n" h._!fl.i.
&I::;;...:. __der Uo Drost-Ravn(;! 'Ring-Bo Voss" Oo Tofte-Jespersen.
- -- -o~ Andreas,en.u Simonsen-,J o Bonde , V"' Jensen-Th" Thomsen

ONSDAG· DEN 2 ,~~
Hænge...:. og manglende partie:ro

I sidste nummer a:f FRIBONDEN er der under trykningen konmet et
pa.: fejl i partie·t Ole Frrmdsen-0. Nielsen. Sorts 13" træk skal
vare Lb4-d6 og hvids 14. træk e3-e4
VI GØR OPM.IRKSOM P11 AT DET E:R SI~STE FRIST
onsdag den 10. ds .. , hvis na.n skal nå at sikre· si:g billed,et, der
bl1ev taget den 20. januaro Der er opsat. en liste til påtegning
samt bille,derne i 3, større:lser (største 24 X 18) og priserne er
henholdsvis kr , 4,oo9 2,.,150 og 1,75.

Det gæld.ør ikke mindst dem~ der er komIJet bagefter med afviklin-._
gen af turn,eringerne. Men selv om De eventuelt er oversidd,er el"
liguoi så korn alligevel" Turneringslederen har som oftest en
modflltan:.er ti.l Dem alligevel ....
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starte
llere, som enten har

inter~urneringeno

en turnering for ae
~sluttet eller so-

Onsdag
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9/3.
6/3

tier.

23/-,: Hænge

Onsdag 30/3
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n
n 1
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de ve ..:i ,.,, .,.,..._n..:i .... 1 a..,.n, 'IJ'fl"T"

Her er ·1

e
noge't særli

g fik efterhcu.1.1..1.c
endinger fi ir- :1,1..-
• I det a'..
tillin1

c:D2 JØRGEN HANSEN SO!tT: .AP..NE JACO:OSEN
1, sr3, srs , 2J g3, gb. 3) Lg2, Lg7 o 4) 0-0, o5. Dcx er eft--
hånden ops tåot en stilling der ikke er mange i'fiduser" i"
5) b3, 0-0~ 6) Lb2; Sa.6 (?~c 7) c4, d6~ B) d4-, Tb8" 9) Se}~ Sc7



t

ole

nd

kanmen hvi
o l da

ere om de fø

~O) dxc5? Denne afspænding i centrum letter
TucD, TxD. 12) Tfdl, Lf5" 13) Sh4, Se4?!

- -.!,_, ... 14) TxT, •rxT. 15) Tdl Oc:SoV

tid: 14) Sxf'5, Lxc3, 15) LxL, SxL" 16) TxT, TxT. 17)
Sxe7+. Kf8" 18) Sd5, Sc7xd5 .. Denne springer havde hvid 11over

• uA-..2. Sort kan naturlicv.. is ikke sld på d5 på
20) Kf'l, Sd4~ 21) Tdl, Ke? .. 22) Tcl, Kd~. 23)

4) Te8, Te7(?). 25) TxT, KxT" 26) Kel(?) Her
remieenancen igen: d6+ .• 26) -, Kd6. 27) Kd.2, h6" 28) Kd3
29) b4, Sf5 ,. 30) bxc5, Kx

Her blev partiet afbru
par-tiet, da d-bondon ikk

Hvad m.ener FRIBONDENs
~utepil??

sø ....
f
d

for _
r to andre klub-

- mener, at kontin
al, OÆ klubben.
e
lba,
O"'

ne a

,
,or sig ,..,

og til ton
i kl ... 1 n

m.'
de

SKt\l<FESTtN -cla ~Ml- M~~
2
åd
sk

A.f klubbens medlemmer mødte der 8 - si
Nogle mener, det var fordi der skulle
interesse for sin klub, tror jerr, dot

fest. Det var
.bben,

Vort m

entet
årlig

ke er ',AJ.1.uv1

problem.e
□eni _

Om selve f1
E:n.ke- V- __..,. --·

fru_
Kall

TAK
E" Hvalsø Petersen har til klubbens ure o.f'drejct no!'"_u

e kendte E:m! nipler" Vi takker på klubbens vegne.
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!vikling bedes
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t.;

""a-1?..t?/2
Vi er

kan
anuan nået SlL langt ben på. sæsonan , at nan S'

t skimte, hven der har placoringschancer 1 a.e
klasser. Den flittigste klasse har naturli

ret 3. klasse, nen 2.,, klasse mangler heller ikki
være færdigspillet.

I 3" klasse fører KNUD HAVN r.aed at points af 10 mulige. Li
efter følger VALD. JENSEN med 8 points ligelodes i 10 partier"
HERBERT RJJfG har 6½ points i 10 runder, sar.u::ic resultat har J
BONDE. UFFE DROST he.r i 10 partier scoret, 5½ points" aamme r~
sultat har o. ANDREASEN i 11 partier~

To spillere BJØRN og POUL VOSS ~an
og af hensyn til turne--'
lhe sig- i forbindelse ae

spilles

le
h--

ier. P. ROSENSTAND har.
HORNBØLL har 32 points
HANSEN med 3 points af

li,:::reledes give turnerinæslederen beskoct om

ngler na.n
4 po

iepl

I 2. klass
6 partier
f 5, 0

5.
C. HANSEN

fortsat deltage

e deltager 1
er. &0 JØRGENSEN f

i 6 partic.r scor
2 points, @en i 8 oarticr

• B.AB.KHUITS.

I ~ok□-

n
Et

e

IL['ne .1: .Lill;'-= n.
D. Sogaard, der kl

_ _ _ _ _ _ _ kke I ha...
'. ,,"1"'1'1nT"ing •

... k
eb

barne.,, -
det lill
og E. D.

:t eksem
·-n, -
r .B
~D
r
t
Oll måske 1

4,. og o.
ikke no

tyder på, at A. BJERG
par arne værste konkurren
igen for den for

Vi bringer heJ
måske kor.llllonde kl

"rålende i K

el·
res
E

Mesterklassen - ofte
så langt bagefter. hv
ntal. 9 spiller
~ive• 01, o 1,111li'h011"1



Spill

I.D: 0

obiliscror onercdsk
der er a.:f'R:ørcnde

SORTs

1) d4, d5. 2) c4, c6. 3) S,03, Sf6. 4) e3, e6. 5) Sf3, Sbd7.
6) Dd.2, Le7. 7) Ld2, 0-0. 8) 0-0-0, dxo. 9) Lxc, Sb6. 10} Ld3.
bd5. 11) a3, b5. 12) e4, SxS. l}) LxS, h6o 14) g4, a5. l

Tdgl, b4. 16) 1d2, bxa. 17) Kbl, Sb6. 18) b3, La.6, 19) Ka.2,
TfbB. 20) Tbl, LxL. 21) Dx:L~ Db5~ 22) DxD, oxb. 2;) Thel, Tc8.

24) Tbcl, Tx're 25) LxT, To8. 26) Ld2, To2+. 27) Kbl" Tb2+ o.

"""'"ia o,pgaV•

Præcision har ikke alene- no t it?øre at ko-

-

o_
il-
o.,_,..-

Ldan ,

så at c

sætte.

ion. nen Cle

ora -

0

i)

Turneringsledt
"';

3, Herlev. Tlf. 94 70 Ol.
vej 278 A, Brh. BE 9711.

ningsholm Alle 25,

Stadilvej 8, Vanløse, Tlf·. 11 69 27

c, •_lu 66, Vanlose, Tlf~ 71 31 42
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RICH"•.HANSEN 4
GUNNAR HANSEN: 2
EGON CHRISTENSEN 2·_

dvidere deltog OVE SØGÅRD og JØRGEN
enholdavis 4 og 3½ poir1ta 1 meste

meldt turneringen gennem SS.
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od Finn Petersen

I 3. runde fik han en rar ak
terson, og i dot følgen

med Sø~årda note-

em første partier. De var dog ik
ten. Han havde sdledes gevinetstillin
er landsholdsspiller.

Oa SØGÅRD klarede sig fint
idet hnn besejrede Sejer Ho
Do træk for træk fø

0. SØGilRD. Sort: SEJER HOLM PETERSEN -

1) d4, c5 (et godt træk, de
sin hensigt), 2) d5, Sf6 (beare en

til de·t såkaldte Beno
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b7, c-o, 12) Dxa.a; Dbl t~be) io) -., Sh5. 1i) L
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7) -,
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,+_-,.,glrc.) ~6) - .. - J ., • • ~ •
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Erik Jensen-Steen Bo
8) Mogens Bull-Finnson

ndc til navnene
:OLEN (4-4)
Lunbye-R. Farda.n 1-0. 3)Kl~
Christoffe·rsen-0. Martin 1-0
6)

nik
--u

rmann-F" Rothstein
Jespersen-Poul Olsen 1-0
5) Bent Erikson-H. J~ s~
1-0. 7) Mo~ns Pedarsen-
issing 0-1.

-KIRKEBJERG SKOLE (3-5) ..
n Hansen-Poul Thomsen 1-0. 2) Poul Jørgen
O. Tofte-Erik 0hr. Houlgi'i.rd 0-1. 4) Kent
en 0-1. 5) Laif Jørgensen-Finn Hansen 0

n-Jorg~n Madsen 0-1. 7) Svond Sej
Houmann-Kield Hansen 1-0
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Ska.lpef'or,delingen (d. v. s. pointsfordelingen):

En mesterspilLars og en 1. kla.eees spillers "skalp11 i 4 p;
En 2. klasses spillers sko.lp •.••, ~ ••••• ,. ■ 11 ....... ~ 2 -
En ; • 'klass,es spil lers skalp .. ., '" ••• ~ ., •••• i l -

Vinderen f!r de·t antal points, som. modstanderens skalp e.r
værd, og mode tanderen afgiver et tilsvarende antal po1nt9. Ved
remis byttes points.

Ved indtræden i turneringen fAr man tilidel t .100 pointe"
Resultatet af den afsluttede vinterturnering ex bestemmende

for, hvilken .klasse man spiller i"

Vi'nterturner-ingen i mesterklassen snegl·er sig afsted. F-ra ml
ned til m!ned sker der kun små forskydninger, og om udfaldet i
denne klaa se· kan man kun gisne "

WEBERt de:r som bek.endt er klubJneste r endnu, er mest tilbøjelig
til at holde pi Bjerg eller 'Bang -· begge forhenværende - bl" a.
på grund af sit tabsparti til sidstnævn·te"

Om Webers chance er helt ude, vil ·tide:n vi:se,., Ee·t er dog via t J

.Ugørels,e,n .fald,er IlJCE inden gener.a.lf'orsamlin.gen.
I det f·0lgend.e viser vi partiet B8.J18-Weber. Weber får :fordel

men gør i det afgørende øj,ebli.k en kæmpabuk, ,som s tr,ska taber
partiet.

Spillet den 27~ april 1960"

Hvid:: E. Ba:ng" Sort: J'ørge:n Web~r.
1) f4, d5. 2) Sf3, ~6. 3) e}, Lg7. 4) d4, 05. 5) c3, Sf6. 6) Ld},
0-0. 7)Sbd2, cxd. 8) exd4, Dc7. 9) Sb3, a5. 10) a4, Se,4" 11} Dc2,
Sd-6 il 12) 0-0, sa7 • l 3 )·.· Tel t Sf6 " 1.4) . Se5 , . Lf5 -11 .. 15) Lxf • Sxf • 16)
g4, Sd6 ... -17) S... d2, s_ fe 4. 1~) Sxe4l Sxe4. 1.. 9) Dd3 (bedre. var her
Db;) 19) -, f6.• 20) ,sr~, Dd7" 2.1.J h}, h5. 22) Sh2,_ hxg4" 23) -.
bx•g411 Kf7" 24) c4, ThB. (Der truer nu med 25) .... , Txh2. 26) KxT,
TbB+. 2l) 1Cg2, Dxg4 il 28) Xfl ,, T"nl + ma,t. )
25) Te2, f5 •. 26) cxd, Dxd. 27) Sf3 (Pl Le, fmlger hxg4. 28) Sxg4,
Thl! Kxh:1, af2++.)
21) .... , S05" 2B) De3, Se6'?? (Her ·va.r planlagt Lxd4! 29) Dxd4,
Dxf3, de:r kw\ne følge 30) Txe7+, Kxe7. 31) Dc5+, Kf7, 32) Dc7+,
K.g8. 33) Dc4+) Kh7,. ,4} Df7+, Kh6. 35) g5, 1015 o" s. v.)
29) Dxe6+.,, Dxe6. 30) Sg5+, opgivet"

(Noter af J,.. Wcber,)
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MEDLEMSBLAD l~OR VANLØSE SK{l,KKLU1

170 årgang juni/juli 1960 nr. 6

~nøia~øJ:11ÆPr,)1/·
Klubb,ens årlige generalforsamling fandt s,ted _den 25.

maj, og et ueædvan'l Lg ringe antal me·d.lemmer havde· ulej-
i,g·et sig i k1ubben denne aften - ialt næppe mere end

en sne s stykker. Formanden indledte med at byder vel
kommen, •Og man valgte ( som sædvanlig) H. Stjernquist.
ttl dirige.nt.

Sekretæren opl,æste, protokollen fra de i årets løb,
forekomne to generalforsamlinger, •Og det viste sig, at
:referate·t af den ekstra,ordinære generalforsamling ikke
var behørigt underskr,evet, hvilket afstedkom en dyb un.d-
s,kyldning fra sekretærens side. -

Af f,ormandens beretning skal her kort z-eaumer-e e , at
vi fik en gennemgang af klubbens trivsel i årete løb, -
n bitte·r bemærkning om tilslutningen, eller rettere

mangelen på tilslutning til kl.ubbena årlige fest. 11Det
kan ikke· undre nogen, om en bestyrelse fremtidig viger
tilbage for· a·t gør,e nogen som helet anstrengelser for at
rra.nge·re en f,e.st· ,. når medlemmern.e nerme·st vender en

kold skulder til",, udtalt,e formanden~ Endvid,er,e kommen
t,eredes klubbens resu1tater i vinterens løb med hold- og
.klu'b'turneringer, hvor vi jo, aom det vil være m.edlemm,erne
bekendt, i det store og hele holdt os fri af top- og
undplaceringer"

Kassereren forelagde regnskabet, som efter en kort
ordveksling med bl.a. L. P. Lauritzen blev godkendt med
en bemærkn.ing om diapositionsfondet, som 1 å:re·ts løb var
inddraget 1 den daglig·e d·rift"

Både. formand, næstformand og kasserer blev genvalgt,
medens C. Hansen og Arne Jacobsen ønekede at trække sig
1:id af bestyrelsesarbejde·t{, 'Ti.l nye bestyrelsesmedlelllill.er
~lgtes Ho Hornbøll og Jørgen Hanseno

Under UEv~ntuelt" tog formanden ordet for at gøre op
.... ksom på, at vore lovet som de findes trykt, er i natten



. J!/ad 1·riræJ.ct.ecte., hvorfor han opfordredie forsamlin~en til
· at nedsætte e t nyt lovudvalg til afløsnin
tid eksis"terendeo Forslaget vaudt gehør , o
der nedsattes" kom til at bestå af f,orm
ren, 0hr. Faber og H, Stjern,q1..1ist. D,ernrost ørieke de r,or...
manden et nyt mate.hudvalg ne c1 sat, hvi.Lke t Faber imøde ...
gik med henvisning til, at et sådant allerede eksisti--
r-e do ,

Da man for det første ikke rigtigt kunne finde fr
til, hvem det be~tod af, og da for dot an.dot dette ud•
valg ikke var ned.sat af generalforsamlingen, enedes man
om s:c nedsætte et 11yt ( og følgelig afsætte det gamle).
'atchud·valget består herefter af rormanden , turr.ering
lederen, Chro Faber o,g Eia Do Voss"

Dirigenten sluttede g,ene:ralforsamlingen med det
obligate leve fo,r klubben, og f.ormand,en tog endnu en
gang or-det for at takke S tj,erng_uis,t f,or hans ledelse a.r
orhandlingerne samt for hans særlige indsats i forbin

delse med skoloturnoringen=i Også et leve for dirigen
ten,_

Efter generalforsamlingen var der som sædvanligt:
holdlyn, hvorunder der op.stod vanskeligheder m.ed. fo
tolkningen af spillereglerne o Da man jo nu en gang ikt_
kan rekonstruere et lynp,arti, måtte de ecn gang afgiv
... .e su.Ltater, som de forelå for turneringslederen, stå
ved magt. Det er jo, selvfølgelig ke,deligt at tabe et
parti, men værre at ta.be en match - og værst vel at ta
be ansigtet,

Vi har modtaget følgende:

Vi må ha1 klare
Der er sket sære ting i Vanlø.se Skakklub. Mang,e nu

sker endnu Sørensens remispa.rti, hvor han i slutstil
lingen faktisk var mat, - .... eller Bangs fantastis.k
tårna.p,fl 'i et lynparti. Endnu en episode- ,er tilføjet,
klubbens historie - den ejendommeligst1e episode i klub-
~ens historie, vil mange sige.

neralforsamling,en den 25. maj gik man som
sæavan.Lie; 1. gang med en holdturnering, og som bekcn~·
,dpiller vi her i klubben med den regel, at
ligt skal pareres, d" v· .. s .. ?Lodstn.ndercn::.. kongo k;;.:
ikke slås li Imidlertid blev denne regel hin af·c;cn c er



_rådt ikke mindre end to gange, og der blev fi....a Jacob
sens hold nedlagt protest. Hertil udtal1er tv.rneringsle
deres (Rosanstand), at da de to tilfælde går lige op
vil turnerings_resultatet ikke forrykkeso Det 1riser sig
imidlertid, at det i begge tilfælde gik ud over Jacob-
ens hold, og 1en omkamp må således finde sted., da udfa ,

de t af disse kan have indflydielse på t opp'Lacerången,
Alligevel bliver Søgaards hold eTklæret for vande r af

turneringen med 20 points mod Jacobsens 17 5 + 2 kampe
Disse resultater er imidlertid fejlagtigc1 idet det pn
,grund af en noteringsfejl ku.n skulle være 19 points+ 1
omkamp, og 17½ + 2 omkampe. Be Lv om turneringslederen så-»
Le de s kunne være i "god tro'', ,er det 'be skæmmende , at de-
nedlagte pr-o be at desangående fulds-tænaig bliver forbigå
~t uden undoreøgeLee 't !

Da begge omkampene b'l.ov vunde t af Jac.o'bsens hoLd ,
blev resultatet da, at Jaco"bsens hold vandt med 119~ p"
Søgaards f'ik 19f' Voss's file 14 og Stjernquists 7½-c

Det, der således er slcet~ er , at et hold FØR en tur
nerings afslutning er blevet erklæret for vinder til
trods. for, at e t ande f hold nedlægger protest hertomod ,
da det har en chance for o.t besætte førstopladaeno Det,
er et principielt tilfælde·, som man ikke kan Lade gå
rpåagte t hen, 0:g jeg henstiller til bestyrelsen om, at
lignend,e tilfælde: ikke gentages 9 samt at man på behørig
is vt.se r vinderne påskønnelse?

Vi skal så vidt muligt have klare linie.r - selv om
det dre,jer sig om en mindre betydningsfuld lynturnering

e.,ssCC vi

Som måske en eller anden vil huske, havde vi i vort::'
velmagtsdage et medl,emsbla.d, der bugnede med annoncer,
ifølge hvilke man kunne købe de mærkeligste ting til sæ
re pris.er.

Denne gode ,ski'k med! annoncerne har været forsø,mt "
;ere tid, og vi har derfor besluttet at give

~n rcnaissanccu idet v1. do~ nu vil forsøi9:e



For en frisk mand mod gordt helbred - gerne brede
skuld.rie - og en liflig pen (skrivemaskine kan dog god
tages) .er en ønakes.tilling ledig- grrmd.et vor redaktørs
overgang til offentlig påklæd.ning. Det er en fo:rudsæt
ning, at ansøgeren selvstændigt kan skrive hele b.Ladet ,
da det i reglen kun er kværulantiske indlæg, medlemmer-

_ne indsender. illønningen består væsentligst i det, der
a.ltid er verdens løn.

An.søgning under bille,t mrk. "Opt.imisttt kan skrift
ligt eller mundtligt afgives til formanden. (prøv evt.
telefonen - han er sjældent hjemme.)

En optlmi st ti I søges
Til at forestå og Lade vore forskellige· turnering,er

m. v" savner vi en p.åg~ende ung eller ældfe medarbej
,uer} Til. bestridelse af hvervet er en vis ai-verlegenhed
at foretrække. Det akaL i forbif'ar,ten nævnes, at af 5,
tidligere turn.erin.gsledere er de fire endt som formænd.
- fo,rstå det, hvo som kan •. Ansøgeren vil få sæde. i
vort nye turnerings-• og matchudvalg og vil i øvrigt

F·ormand: P. Roeenstan.d., Borgerdiget 3, Herlev. 94 70 01
Næstformand: Eigil Pct.ersen, K.ærholmen ·13, DA 56·60.
Kasserer:: Hjalmar Hansen, Frud~rikasundsvoj 278 B,

'E 9711 ~
Turncrings:le:d:er: p, t. t'or-nanden,
Redalction:. .... -
Tryk: Bureau .AS.A, Hylteb.jcrg Alle 66, Tlf. 71 31 42.,
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Ml:DLEt~SB~D FOR VANLØSE SVAKKLUB
17. Argang September 196

@~·[%@f?P
De t te nummer- ar vort kære medlemsblad FRIBONIJEN udkom

mer i et ekstraordinært stort 012lag, idet vor geniale
bes.tyrelse har fået den gode ide at sende det ~il så
mange af vore· forhenværende medlemmer, som vi ,overhove
de:t;, kenq..er a{i_;re--sser på. Og 9-et, s~al i}).genlunde fortie~,
at for~ålet h~~ma-~- er, at vt. ~yne,s., de t er. eynd for
disse -ek13•meq.l~mme;r.,. at de savner opf·ordring til at
finde "h;j1e.m".· "t,-iJ ,k;l.ubben igen. De t , er vor overbevis
ning, at ma:Q.ge er, g.ledet ud for en kortere periode, men
nu lige mangler det lille akub i rygge:n, der. skal til.
for at. komme i gang med det kære s:pil igen •. Må.sk-e ha
en og anden af disse "tabte sønner11 i mellem~iden fun
det sig en god ven , in·ed' hvem han dyrker ap i.l.Le.ne e ~pil
- all right - selv om der jo er trængsel i klubben, ·så
finder vi også nok plads til denne ven. Og par skæbnen
været så grum, at det er en Qvind.e, der er kommet imel
lem, så har vi et godt· råd til den ulyksalige: Lær De:r:\
k · - - at s p ·, 11 s· ·k· ak ' ' t 1one . 1. · e . . ·. • ·• •

Dette kan føre til et af to resultater. Enten bliver
hun så grebe t af d1et ædle spil, at hun omgående ·tvinger
Dem til at tage hende med i klubben - eller hun 1opgivar
det totalt·,, og for ~lot at 'blive fri for at skulle spil-
le med Dem, så formelig ja~e·r hun Dem ud af huset hver
on.sdag •. Mangler De se,lvheherskelse til at opøve en ukyn
dig, så tag hende med allig~vel. Vi skal nok finde en
tålmodig l~rer, der kan hjælpe med begyndervanakelighe.:..
derne .,

Altså kort og godt: VANI.r~~~ Sl:{AKKLUB venter Dem hver
onsdag:



Ved
afsn ...
på

gentagne gange at læse overskriften til dette
vil den opmærksomme læser komme til at tænke
forestående sæsona hovedbegivenhed.
k - vi må desværre i førs,te omgang bringe

den foregående vinterturnering i tankerne, thi der
er endnu enkelte partier i denne" som ikke er af
jort. Nu sættes sidste frist til onsdag den 7. sep

tember (vel at mærke anno 1960t) for følgende parti
er: Jørgen Jensen-A. :B.jerg samt Chr. Faber-L •. P. Lau

··· ritzen, Sidstnævnte parti må spilles om, da der ikke
"'an opnås enighed om hængepartistillingen.

Endvidere skal vi have afvikle~_den obligate'kva-·
lifikationst.urnering til M-rækken, · og her d.eltage
H. Stjernquist, V. Olsen" B. Wi.ckmann og A. Barkhuus
Disse fire spiller. om to pladser i 'M-rækken" og lod
trækningen vil ... ligesom spilleplan.en - være klar
før·stkommende onsdag. Vi h-enstill~r. in.dtrængende ti_
rle fire herrer om at få afviklet partierne så snart
som mul~gt, da vi j,o også får and e t at ..bestille her
i, efteråret"

Tilmelding til den nye -vintertu.rn~ring foregår på
vanlig v i.s , hvilket vil sige ve d et lille hyggeligt
kryds på de fr,e.mla.gte lister - men gør de.t nu med ·
det samme, inden det bl.ave.r glemt, og mens det endnu
er tid - altså senest den 7. september og i hver
fald allersenest den 14. septembe~;!hvor vi ~traks
går i gang med de første partier. Skulle. nogen være
afskåret fra at indfinde sd.g i lokalerne disse to
aftener, kan telefonisk tilmelding foregå,. såfremt

.man er aå heldig at. træffe nogen på 94 70 01. ·
Hersteds skal vi ikke trætte med o·premsning af

-turnerin,gsreglementet - det har vi repetere1 til"he
vidstløshed hvert .år- ved denne tid - men vi skal ,der•
%.mod gøre opmærksom på, at bestyr-eLaen har -ve·dtag.et•
den tillidserklæring til medlemmerne, at vi i år.
spiller med frie runder, således ,!;:l.t man ved.. hver tur
neringsaftens begyndelse finder en modstander u'deh ··
smålig hensyntagen til tabeller og runder. Det er
vor opfattelse, at mange vil hi1s•e denne ordning,
som vi har praktiseret for 3-4 år sident velkommen.



tilbage, idiet der skulle være større chancer for en
rettidig afvikling af hele turneringen, mindre chance
for at gå forgæves i klubben, og ikke mindst mulighed
for direkte aftaler mellem to spillere. At vi samtidig
eparer alt det besvær med at holde orden på afbud samt
iværksættelse af illusoriske regler for samme, tilføj
e s kun for at få lejlighed ti.l at understrege, at vi

,elvsagt går ud f'ra , at man møder lige så flittigt op,
som det har været reglen tilforn.• 1

. . '

Her vil det være bele,jligt at offentliggøre, at det
ved list og snilde er lykkedes os at overtale H. H"
HORNBØLL til at påtage sig turneringslederens rolle, en
rolle, som det kun vil være ham muligt at udfylde til
fredsstillende, såfremt han kan påregne medlemmernes
velvillige medvirken. Gør ham derfor ikke vanske Lrgne
derne større end strengt nødvendigt. På forhånd takt

Og så går vi altså i skarp træning, for vi skal ji,o
også til at tænke :på bådø klub- og holdturneringen,
vor VANLØSE SKAKKLUB gerne skulle placere sig på vær-

dig vis. · ·

□r ved at synge på sidste vers for i år, og Arne Jacob
~en har lagt sig alene j· ~pidsen - og det med et sA

Lækkeligt forspring,. at et mirakel ikke engang er nok
til at indhente ham.

Om andenpladsen kan der endnu kæmpes mellem fler~
af vore kendte jæger,e: Schøll,er Jacobsen, Ole F·randscn,.. . •· ·-- . .. .. - .... - - . -- .. ... .. . .
E. D. Voss samt vor nye me·sterrækk.espiller Jens Bruun,

I•Fredningstiden indtræder umiddelbart efter den a..f-
sJ.uttende omgang den 7. septeæber ,

skal vi l'ig r-andr-e om, at der er åb

r:

" hos kassereren.
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· Og mens vi er ved at tale om skalpejagt, så skal
De lige have en smagsprøve på, hvad der kan tlmes

een under denne særlige form for skakspi.1. Hvordan
det er gået til, ·at partiet i det q,ele taget er ble
vet skreve t op i det forrygende t•empo, er til dato
~n gåde, men sket er sket, og her skal De altså op
leve, hvordan PER LAR.SE.N behandler en mod.stander,
hvis navn vi skynde·r os at forbigå (det.kunne ,jo
for så vidt overgå cnhvar-},

Per fører de sorte brikker, og. fyrværke·riet sez-
ud som følger:

1) Sf3-d5. 2) d4-Sf6. 3) b3-e6. 4) c4-c5. 5) e3-
~bd.7_._ 6 ). Ld~--~6. '7) _D._.9_2:-. -~e7. J}) __Sbd2-L )?,7 ! _.9)_ •Lb~-
0-0. · 10) r1_,11-Dc7. 11) Tac1,-Tad8. 12) Tfd1- og nu er
efterhånden alle kanonerne ladt, og slaget kan tage
sin begyndelse. -dxc. 13) Lzc-h6? Ubehageligheder
frabedes.. 14) dxc-Bxc , 15) Le 2-TdS. 16) b4-Th5 l Kon
ger er nu engang mere værd end både· hest og dame.
17} bxc-sLxc , 1·8J Ld4-Sg4. 19) g3....Dc6? 20) Lx.c:5-Sxh.2
Kan naturligvis ikke slås på grund af Dg2 ++.
21) LxTf8-SxS +. 22) LxS-DxL?~t 23) SxD-LxS! Og end
ikke den vildeste offerkombination kan redde sager-

,;,, hvorfor den hvide konge kapituferede.
Den skalp burde l'er have ,l:1aft dobbelt points for

- --,:
- ian tillykke med det allige,vel.

FRIBONDEN: udgivet af Vanløse Skakklub~
ormand s F. Rosenstand, E,o.rgerdiget 3, He r-Lev ,

te•l,efon 94 '1..0 01.
Kasserer:. Hjalmar H~en, Frederikssundsvej 278 E,

· B·ella 97 11.. - · -· ·· · · · ~ -· - ----
Turneringsl,eder: H. H. Hornbøll, Run.o.bQltrte.n _2B, .... . -··

telefon 71 70 19.
Redaktion: p. t., formanden.

-
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MEDLEMSBLA,D, FOR VANLØSE SKAKKLUB
17. årgang oktober 19160 nr. 8 _

5!-1112ohe licki1 · !Tem / ·(ysei;~1: .. _I
. Vor klub er efterh~nden bl.eve t en væ:r~;,g herre

1

meå ad
skillige år på bagen , og alderen er gqdt 1 gang med at
sætte sit præg - ikke mindst på hukommeLaen, Forkalknin
gen -el: ved at indhente og formørke kenq.sgerningerne, og
det er på allerhøjeste tid, e.t vi underkaster patienten
en konserverende behandling. Vi skal1~ed andre ord frem
mane af erindringens dyb,, hvad vor klub1s fortid rummer,
og til den ende må vi appellere til ALLE de medlemmer,
der ligger inde med materiale til belysning af disse f,or
hold. Vi ved, at der rundt om hos tidligere ~urnerings
lede:re, redaktører, sekretærer o.g formænd ligger et an ...
seligt: lager af yd,erst interesaant materiale, foruden
hvad enkelte andre medlemmer måtte råde over, og al~
dette· skal nu op, fra kistebunden og efter en ganske .let
afstøvning afleveres til bladets redaktør e1ler, klubbens
formand ( se bagsiden). Og når vi ofrefr .ds t me s te .af' f.or
,sid,en til' dette formål, s! er det sandelig fkke, fordi
vi ,mangler noge t til at fylde ud med, men tv~1rtimod fordi.
det er en sag, 9-ier har en særlig interesse - ikke blot
for den historisk intere eaer-ede , _ men .e.å af'gj ort da for
hele klubben. Par-olen lyder altså.: ,ÆRMERNE ·.OF - FIND SA
GERNE FREM - OG TAG DEM ME,D :NÆSTE ONSDAG. Og, lige til
slµ"(L kan vi glæde nem med., at d,e:rr samtidig' bliver så deJ
ligt med plade til andre ting der, hvor man ry(ider ud.

- {!q,, /<:a$Se!'eiien rydder også ,t,tcl.. ~-.
f-ørst · i· samvittigheden - så i te}!i,sbogen - 01.g' ellers· t
medl·ems·bogen. Ell,er sag t, på mere: bI'amfrit dansks Se så
at f§. rystet op med det kontingent/ mens tid er. Vi vil
så nødigt af" med modle111merne -- og helst ik]cc på grund a!'
r-e atiance ,



Klub- oq /20/dtar12e11/12ge1112e
Onsdag den 5. oktober gik starten f,or d iaae rep,ræ

aerrta.ttve turneri~g,er, og vi havde besøg ,af Valby,
d.er blev slå,et. af vort førstehold med 11 iltie ·m1

indFe11

end 5½~4½. At yi i ~lere af pa~tierne stod endog sær
deles Lovende , .Y.:d_e_!l "a\.i det jfiJ.. s.l.~t. _g~"-:. ~Jg r e sul,ta""7
ter i form a.f poi.nts,, nævner vi. kun i forbif'.art,en.
Alt i alt blev der dog kæmpet bravt·; og vi skal nok
ikke være utilfreds med sejrens størrelse, selv om
det jo havde været meget rart at 11ligg,e lunt·•, fra
s.tarten.

. Andetholdet havde samtidig beeøg af KS, o~ · vi. vi
s:te os så ugæstrnf.Lde at· sende dem hj1e:m med 1-t po!i.nt,

· som b·lev aflever•et i tre remisser, af•-h-vilke den ene.
må siges at være endog særdeles heldig', idet, Hvalsø
Petersen havde et slu'ts:p'il med løber og bonde mod kon
ge alene - men ak, det var en randb.onde og løberen
desværre den ga1e farve - og modstanderens konge stod
nærmest f.orvandlingshjørnet. · ·

I denne match indtraf forøvrigt. d·et lidt kedelige,
at vor 1. bræd t-mand fik forfald, ,og det var ikke. mu
ligt i en hast at fremtrylle ·en værdig afløser. Nu
ville v-i jo nødi.g tabe uden · krunp · på hj emmebane , så
efter nogen overvejelser "lånte" vi ,,3. hold•ets 3. mand
Kurt Havn, der fik til opgave at forsvare:vore far
ver, men vel at mærke mod - en betydelig oveæmagf - ,og
efter a.t uret havde gået næaten. 45, minutter. :Med en
knusende ro gik Kurt Havn til sagen • og efte.r en god
times kamp var al .modstand f,e jet til side. i•,. den he.lt.
store stil, Vi. var et point rigere og k~ • tillade os
at bemærke, at modstanderen så lidt udesorienter,et"'
ud. Br-avo Kurt Havn •

Det er blot synd., at' vi ikke kan vf.ae det nyde.lige
parti, men desværre skrev Kurt Havn det •ikke op, hvad
.man ikke kan bebrejde ham, når '"rorud:sætninger.ne tag~s
.. i -~etrag~.?!i.n.g'!_ _ . . . _ _ _ _ _ . .. ....

Yd,erligere er der om denne match kun at berette,
at den faktisk ikke e;r f'ærdigspillet endnu, i,det der
ved forske·llige f·orv,ekslinger hos både København. og

. os kun blev spillet me.d 8 mands hc'Ld, mens der hører
10 mands hold til denne r.ækk.e. Der vil nu blive for

.anlediget tillæ,gs-kamp på 2· brædter.
Og mens vi er ved de glædeltge resulta.ter, så skal



vi lige høre, at ugen efter - altså den 12. - drog vort
, ···3 •. _ hold af huse for i Glostrup at give unde,rvisning.
Kort og godt, vi kløede vore venner derude med 6-2, og
det vel at mærke med 2 remisser og een. uden kamp - lidt
bittert måske, men, nå ja, lad os bare kaste med æbler,
når der er nok af dem.

Så alt i alt er vi jo startet meg,et godt i dia.se re
præsentative kampe; .og selv om det ikke gerne skulle gå
ud over vor vinterturnering., så synes jeg, vi skulle
sætte alle sej1 til i år, for selv om man aukke'r over
det modsatte, så er vi. dog trod,s alt i stand til at
stille tre hold så stærke, at vi atter kan .sprede re
spekt om V'aløse Skakklub. Vor chance beror dog -til s,y
vende og sidst på, at vi kan r,egne sikk:ert med., at hol
ffen_e· også st'iller. Lad os derfor flotte- os lidt med
pladsen her til at se på, hvorledes vi egentlig kan
sikre os en ordentlig score i de r-e e t er-ende kampe.
1. holde.t, seæ vel i etær-keete opstilling omtrent Båle
ae.s ud ( d'et er muligt, der kan rykkes, lidt ved række
f ølge.n) : · ·
Jørgen 'Webe:c, Arne Ja,cobs,en, E. D. Voss, A.• Bjerg, .Ri
chard Hansen, Schøller Jacobsen" Jørg,en Jensen, Jens
Bruun, H. c. Iversen og H. Stjernquist,.
Dette hold skal ap i.Ll.e følgende terminer: . .
2'6/10 hjemme mod 1860, 17/11 mod Lyngby ude, 7/12 hjem
me mod Politiet og endelig 111/1-61 mod Valby ude.•
_2. holdet,, der formentlig må rumme følgende talenter:
V •. Olsen, B. Wick:marn, A. Barkhuua , L, P. Lauritzen, A.
Jørgensen, 6hr; Baber" Eigil Petersen, S. Hou.mann, Egon
Christensen, Hvalsø Petersen - har følgende program:
25/10 mod Studenter,ne. ude., 15/11 mod Fr~deriksber9 ude,
B/12 mod København ude, 11/1-61 mod S_tude,nterne h.iemme
og 25/1-61 hjemme mod Frede,riksberg. · ·

Disse to hold'.. seF jo stærke ud, og de E.R. s.tærke,
hvis vi altså ikke skal "plukke0 2.holde.t for at. supple-

---re 1-.holdet op. -SkaJ.:-.vi derimod d.et, bliver begge, hol
dene svagere, f,or ikke at tale om 3,holdet, der jo så
må supplere op til be,gge f'oranetående holds frafald.•
Ja, for vi har j10 endnu et hold, de:f· som b'ekendt spil
ler i holdturneringens 3. række. Og de t ville' faktisk
være synd, om dette holde start ikke kunne følges op,
grundet den førom'talt,e ";plukning;" .• M,en møde.r de to før
ste hold pænt op, så får vi et rivende stærkt 3.hold,
hvor følgende vil komme i betragtning:



:Helg,e Søgaard, N. Madsen, H. Hor;nbøll, P. Rosenstand,
·Jørg,en Haneen , Hjalmar Hanaen , Ole Frandsen og Kurt
Havn,

Det er dog ikke hermed sagt, at re s,ten a.f klubb,ens
medl,emmer ikke vil komme :i betragtning, idet e,rf~rin
gen via:er, at selv med alt de t bedste held.,. kan vi
i~e undgå oprykkeriet. Men forstår vi at begrænse
mest muligt, vil vi 8i,ltså i år kunne genskabe den re
spekt, d.er naturligt bør stå.om vor klub,
j. holde.t få.r føl,gende kampe:

23/11 hjemme mod Valby, 14/12 mod Sundby ude, 1~/1
hjemme mod. Studenterne.

Efter at vi nu har afskaff,et afbudsme·l,dingerne til
vor interne Vinterturnering, ~ener vi til gengæld at

li, • • ~ •

kunne pålægge <tisse mandskaber forud for hver match
at henvende s~g ti~- tur.n~ringsl,ederen (Damaø 7019) og
rnedde l,e ham, 6m man er i stand til at s.tille op •. Og. .
dette' gælder ikke mindst de medlemmer, de•r ikke har
tel,efon, og som vi der-for har 1id t mere. be svær+med at. . .

t kt ..
• .. • • ~ O ' I ■ Ikon _ a . e • . . , , • " , 1 ., ,

1 •

Men altså.: Alle på de fa.st,e hold me Lder sig i· GOD
TID1 før hver match t.il -holdchefen o,g gør de:tt~ - ikke.. ', .
for at. glæde ham personlig, men for at gavne, VANLØSE

,/SKAKICT,UB,. ·
I

F R I: E. 0 N D E. 'K u~givet ai" VANLØSE SKAK!CLt1B ., ..
For.mand: P. Rosenstand, Borgerdiget 3, Herlev,

Tele·fon 94 70 01 •.
Turneringsleder: H •. Hornb~ll, Rundholmen 2,8, Vanløse,

Telefon namsø 7019
1RYK: BUREAU ASA, Hyltebje;~rg A.'-lle 66., ''.!llf.,' 71 31 42q



nr. 917."årgang december 1960o~ ,,at/c
I sidsto nummer af FRIBONDEN efterlyst0 vi eff.ekter i en
kelte medlemmers besiddelse af fælles interess,e for hele
klubben - sådanne ting af klubhistorisk interesse, s.om
rettelig hører hjemme i klubbens arkiver. Og det skal si
ge s , at der er dukket ting frem i dagens lyst som man
end ikke havde drømt om stadig eksisterede.

Blandt disse må særlig fremhæves vor allerførst~ pro
tokol, som bl. a. indeholder referat ar den stiftend~ g~
ne_ralforsamling, .fra hvilken vi sk~l citere et· par· uddrag·

"On.adag d. 7-10-31 holdtes den indledende Generalfo,·
amling i Theatercafeens Foreningslokaler. Der var frem

mødt 'en halv Snes Skakinteresserede .•...•• Til .Forman
valgtes Chr. Faber ••.•.••• Derefter udbragtes et bcgoj
tret Leve for den nystifte:de Skakklub.11

Af samme inter~essante bog fremgår endvidere, at inven
tarlisten rummer effekter somr 111 Sværtepude,, 1 Flaske
værte samt 1 Stk. Jærnpengekasse."

Ved at sidde og bladre •i bogen falder man nemt for
fristelsen til at br,ede sig for langt væk fra emnet, og
jeg iler tilbage til sagens kerne, Næst dette ,fund skal
fremhæves en næsten komplet samling af FRIBONDEN fra on
med j,anuar 1946 op til oktober 1954 .• Det fremgår he raf ,
at vort kære 'blad må være udkommet sid,en 1,944, og nu er
'-g ved at være ved det, det hele drejer sig om:

Hvem er i besiddelse af de to første årgange - og navn
lig, hvem vil ofre disse til klubben???

Ak , sådan er menneskenes børn, sukker nu en og anden i
krogene. Har man nu ikke fået så meget, og så v:il man ha
ve en bid til-· ikke sandt" Jeg skal indrømme, at det er
groft at spørge, men prøv nu alligevel at kigge efter, om
der ikke skulle ligge et par årgange og gemme sig et ell



..,ndet sted, hvorfra de kunne finde voj til lcluboenB
0rkiv.

hold i.. _ ...... cd
lan

s
ud
og
te.~L

ammen mea. ,disse to sjældne gaver til vort arki.v
moot og vi matchbog nr. II, søm går fra okto"ber 1939
til slutningen af r::3æsonen 1953/54, og igen her duk
ker grådighedens spøgelse op og spørger: HVOR E"
MATCHBOG NR. I henne? Dan vil blive modtaget med
takn

Et kig i den mbdtagnc bog beretter blandt mange
.ndre interessante ting, at vort trofaste medlem L •
• Lauritzen i 1941/42 scorede ikke mindre end 71,42

% i klubturneringen, at vi 23/2 1943 havde besøg af
Københavns 8kakforcning med ikke mindre et;lsd to kvin

nmarksmestre på holde·t, • nemlig fruerne Ing-
n og Enevoldsen (at V. Olsen "hu _
nt fra fru Larsen skaL da. ikke glemmc·s).

ick og Voss har i disse år gentagne gange
, n og med. skiftende held. I samme periode

t hold i f j,erde rækkes- hvor navne som
Chemnitz, Rich. Hansen og S. Houmann fortæller. at

dlemmer siden da. er vokset bctya'.el
styrke. I K.S.U.-turneringen 1946/47 piacerer

iol.d si.g så kraftigt som 90 % , nemlig 4½.
, mens Vejrup 11ku.n11 når op på 87
ge points, og Faber, Iversen og

~rgen Jensen na~acr sig alle på 70 %.
Videre frem i bogen kan læses, at vor

1949/50 kæmpc.:r sig op i mesterrækken - \j

af den styrke, der yderligere understrege
styrkeliste, vi stiller med i de år. Det f
ledes, at hove dpart.en af de svillerc, der
gør 1. række i vor vinterturnering, dcngan
beskedne pladser mellem nr. 20 og 36 i styr

-J'a , sådan kunne man jo blive, lige til blad
lev overvægtigt og skulle frankeres dobbelt, men

enhver god historie skal' sluttes lige der, hvo- -·
teressen er blev.et vakt, og jeg standser dorfor ord-·
strømmen her med endnu en opfordring til de ... navn-

5 ..1:...1.dt ældr,e - medlemmer, der endnu ikke har t vær-o
1 bunds i deres lønkammer, om at graneke en gang
1 for at finde mero arkivmateriale.til supplering

ja, helst komplettering af ·det her beskrevne mat,~-
iale.

Og så til all,ersidst en særlig tak til Jørgen



Jensen, for det.skal ikke være nogen hemmelighed, at
det var fra den kan t , vi fik alle disse ting overgivet,
og vi skal love·ham at øge, samlingen efter bedste ovn
og opbevare den og vid!E"rebringe den, så den til stadig-
ed kan være tilgængelig for dem, der ligesom jeg har

den 11',dille" at snage i gamle sager.

21. december: Sidste onsdag før jul - aom sæq.vanligt -
en aften, der benyttes til destruktiv
vanrøgt af det ædle spil.
Turneringsindskud 57 øre - juniores halv
ris.

af

V_;JJ,,-.~~
..,ne.

tudentern~.·
rederiks be-rg

Eneste punkt på dagsordenen: Stad
kontingentet
I øvrigt halvårlig beretning, f,ælLes kaffe
bord (for egen regning) og til slut holdlyn,
som traditionen byder-

11,, januar: Klubturnering ude
2,. ·hold hjemme mod

18. j1anuar: 3. hold hjemme mod
25. januar: 2. hold hjemme mod
- og derudover ful
Hornbøll kommer og

gi vinterturneringe
ed os"

inden

· Stæ1l:el'e ene! ~- lndrlge år
Det har være t vir'keli.e: glædeligt at kons·tater'"' t

an.Lø..se Skakklub har sat sig grundigt i respekt i dette
års klub- og holdturnering, så at vi for alle tre holds

"'igger betænkeligt nær ved førstepladserne.
Vort førstehold har aå'l o de s anbragt, sig ½ - skriver at



hal.vt - point efter Glo,Strup, som i øvrigt bliver
vor modstande r i sidste runde den 11 .. januar. Sa n
gælder det altså: INGEN AFEUD KAN GODTAGES FRA VORT

RIIOLD til denne match - tante Sofie må holde sin
rag uden at regne med deltagelse fra vor side.

længere endnu - ma
Andetholdet b

Og.1 ,blive til sidste bondemand - j·
iar jo før set patstillin12:er ..

turneringens start sat en
klasse for højt op, men har vist sig opgaven voksen,
idet det har snuppet en andenplads i det skrappe se.1.-
kab , hver SS har 32, VS 23, KS 17 og FS kun 8 poin

Vi slcal i de to sidst'e runder mø-de SS· og FS, så vi·
sKal vist være meget ødsle f9r at solde andenplacts-~
væk, men også meget heldige for at passere Studenter-

•

ns ,
Trediehold lå ellers sl nydeligt ligeledes pA.

en fin andenp.Lads med 9½ points i to r'under , men s&
den 14, ds. skulle vi til Sundby, og hvad ske r-? T
~abt uden kamp l DET KAN VI IKKE VÆRE BEKENDT ·- så er
dc:r ikke mere at sige derom, bortset fra at resulta
tet blev 7-1.

denne k
nt vor opfordring i sj
j'l til virkelig har

Og det kan jo være en
på Sundby-såreno;;.

elige affære ser det ud til.-
s te FRIBONDE til at sætte alL

båret frugt. Det var hensigten.
laster

e Skakkl\A ....Van
r: P .• Rosenstand, Borgerdi
tlf. '94 70 01.

, Rundholmen 28, DA 7019.

FRIJ30NDEN udgivet
Formand og reda


