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MEDLfMSBlAD FOR 'JANLØSE Sk'AKk'LUB

Den 15. november spillede vi hjemme mod I.K. og måtte
indkassere et nederlag på 13-2, men I.K.s_hold er også
meget stærkt, f.eks. er deres tolvtemand Stefan Briem
elitespiller i Københavnsturneringen. Over for dette
mandskab var der ikke noget at stille op for Vanløse.
Vi fik 4 remis'er: Verner Petersen spillede godt mod
Kaj Bloms griinfeldinder og fik geyi.nststilling, -men var
samtidig i den bekendte Verner-Pet~rsenske tidnød·(15
træk på 15 min.), og da I.K" på det tidspunkt førte med
10-0, tilbød han fornuftigvis remis. Cruusber'g, som tA.b
te til Schøller Jacobsen for; år siden, _fik i~e :revan
che .denne gang trods materiel fordel i slutspillet. De
to sidste halve points gik til vort nye medlem-Sigurd
Christensen mod Verner Nielsen øg ti.l Niels Ji. Hansen
mod Leif Kristensen. Vi husker alle, hvordan Ve j"rup for
3 år siden snørede V.erneT Nielsen, idet denne var lidt
for nonchalant med hensyn til -en farli_g fribonde :- de n
gik ; dronnin9. Det sa~e var li~e ved ..at gentage· sig i
partiet mod Sigurd- Christensen, men d.enne gang var Ver
ner Nielsen mere på vagt og fik fribonden ·af vejen.

De sidste forhåbninger om at blive i· mes-terrækken
brast eftor matchen mod I.S. Vi tabte med 12½'-2--}. Bang

. vandt over P. ,H. N-ørby ( dansk mesterspil-ler), mens Vo ae ,
.Stjernqvist og Faber spille-de remis. Navnlig Paber-s præ
station var god. Han blev i ·sids_te øjebli·k indkaldt som
reserve for .Arne Jacobsen og spillede på -derures p.Iad s ,
men holØt alligevel sta~d i slutspillet. ,. '

•· lloldturr1·er1i?geri
I 1. række tabte

ber spillede remis.
Den 28. november

og tabte med 7-1. R
Petersen,

··--•·- - ··--- --
vort 2. hoLd t..:.:1½ mo-å. .. f .K. Chr-. ·Fa-

s-pillede hol.det på udebane mod F c S.
mis fik Claus Christensen og· Hvalsøi..



Vort hold i 3. række spillede uafgjort med Bagsværd
Skak.klub 3-3 den 22~ november. Vindere: Gylgholm, .A"
Jørgensen og V. Jensen. , ·

Den 3/12 fik vi 3 points mod Studenterfo1:-eningen. 1

Vindere: Gyldholm (der har vundet alle sine partier -
det skulle vi have noget mere af~) Jørgen Hansen og
Ole Frandsen.

Niels.B. Hansen, der ellers har spillet godt i klub
turneringen, tr~kker for hurt.ig-t. i .å brri.ngen og må der-
for straks give op. . .
HVID: Barkhuus .. · SORT: Niels B~· Hanseri , - .
1)e4-e5. 2)Sf3-Sc6" 3) Lc4-Sf6 ... 4} ~g-5..-S:e4. 5) L:f7+
Ke?. 6) S:c4-K:f7. 7) Df3+-Kg8?? 8) Bg5-o~givet.

En anden af wore håbefulde unge spillere ~r Ole
Frandsen. Her ser vi hans·elegante gevinst over turne
ringslederen i K.S. ~pillet i holdturneringens 1_. -række
den 19. oktober 1961: ' · ·
HVID: A. Thiesen. SORT: Ole Frandsen.-.J?reussisk parti"
1) e4-e5. 2) Sf3-Sc6. 3) Lc4-Sf6. 4) Sg5-d5. 5) exd-Sa5
6) Lb5+-c6. 7) dxc-bxc. S) Df3-Db6. 9) La4-Lg4. 10) Dg3
-h6~ 11) Dxe5+?-Kd7-. 12)0-0-Ld6. 13) De3--hxg. 14) g3-
Tae8. 15) Dxg5-Txh2! 16) Kxh2-Th8+. 17) Kg2 (bedre er
Kg1. Weber.)-Dd4! 18) De3 (18 •. Sc3 er -s;tærkere. Der føl
ger: Lh3+. 19. Kg1-Lxf1. 20. Xxf1-Sg4. 21. Df5+-Kc?.·
22~ Dxf7+-Kb6. 23. Sd1-Tf8. 24. De6-Txf2 or vinder.)
18). D.•3~d5+. 19) f3-.Lh3+.. 20) Kg1-Lc.5. 21. Sc3-Lxe3.+.
22) dxe-Dg5. 23) Ttl.1+-Kc?-. ·24) Kf2-Le6. 25 T'g1-Th2+.
26) Ke1-Dh5. 27) e4-Dxf3. 28) Lf4+-Kc8. eg Tf1-Dg2.
30) Td 1-Lh3. 31) Opgivet. . - ··~• ..

Dette parti er det eneste, Vanløse- har vundet i 1.
række - men d.et kan altså lade sig gøre·?

VIDSTE DE FORØVRIGT -

at vi har et bibliotek i Vanløse Skakklub? Hvis De hen
vender Dem til bibliotekaren, vil han med største for
µøjelse låne Dem en eller flere af bibliotekets udmær
kede bøger. En af de morsomste er Dr. Euwes 11ICH TESTE



MICH SELBST", som et af klubbens medlemmer (vi nævner
ingen navne) i sit hjertes godhed forærede klubbens
bibliotek ~ men hvad skete? Ingen lånte bogen. Den has
nu stået der i flere år uden at have været lånt ud!

Mens vi taler om, hvad der bliver ganske overset, så
står der også ude i garderoben noget, som vi næsten har
glemt: DEMONSTRATIONSBRÆTTET"

Men den 24. januar kl. 1.9,30 PRÆCIS vil det opleve
sin renæssance.

Vi bringer nogle .eksempler fra den ovenomtalte bog.
De skal gætte trækkene i nogle mesterpartier ligesom i
Tage Sørensens "20 spørgsmål" i Skakbladet.

Der udsættes en bogpræmie til den dygtigste deltager"'
r

MØD DERFOR OP DEN 2~~· JANUAR KL. 19130.

·· ./J'tl ter0ri1erlngen
dGr efterhånd.en er blevet til en forårs-turnering, er
desværre knapt nok kommet i gang. Særlig mesterklassen
er bagefter. Medlemmerne opfordres derfor på det kraftig
ste til at møde op EIVER ONSDAG og færdigspille partier
ne i turneringen.

---~~ ~- KLUBTURNER1N6EN
I klubturneringen ligger Vanløse på en forholdsvis

sikker sidsteplads. Vi skal vinde stort over Studenter
foreningen, før vi har en chance for at undgå nedryk~

'
ning.

Stillingen før sidste runde er:

1. r.s. med 43½ points
2. I.K. - 38½



3. Su.S. med 31½ points
4. s .s , - 25½ .... + h.
5. K.S. - 22½ - + h.

6. · V. S. - 17~

I holdturneringens 1. række har Vanløse Skakklub op

nået siger og skriver 3 pointst
I 3. række har vi 11 points, hvilket er lidt under

50 %, altså -et hæderligt resultat.
En af årsagerne til 2. holdets lave· scoring e.r, at

vi skal stille med 15 mand på mesterrækkeholdet. Næste
år kan vi klar,e os med mindre!

~n_an~en sag er, at adskillige med1-Qm.mer er højst
uvillige til ..a:t spille mod g~· ::g".§_lPig?de 11 . N.avnl-ig -på ude

.. bane e:r-det galt. Vi må--n-ok-til at have ven i turnerfnga
lcder med bil - det ville sikkert hjælpe •.

u· Aænqer på 'en - -
Ja, vi står foran nedrykning i klubturneringen" Vor

, vinterturnering er blevet til en forårsturnering - og
altsammen skyldes mere eller mindre,,at vore medlemmer
ikke er -flinke nek til at møde op, når•--a.·e-r -kaldes -ti1.
kamp, enten det så er inden for klubbens egne rammer,
eller det gælder klubbens omdømme i kamp med andre af
byens skakklubber. Det kan vi faktisk ikke være bekendt.

Der er noget, der hedder nytårsforsætter - -·-· ·
Skulle vi ikke være enige om, at et af vore nytårs

forsætter i år skal være at møde flittigt op, når ,v·an
løse Skakklub kalder os til samling. Så vil· vintertur
neringen ikke blive forårsturnering - 0g vi·rykker op!
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Den 4-. januar afgjordes vort mesterholds skæbne defi
nitivt - vi blev slået 11½-3½ af Studenterforeningen.
Resultaterne var som følger:
1 Jørgen We ber - Normann .Hansen ---G~
2 -Verner Petersen - Jens Haagen Handen 0-1
3 Jens Bruun - Palle Henriksen 0-1
4 Jørgen Hansen - Hedegård Jensen 0-1
5 Arne Jacobsen - Claus Nørregaard ½-½
6 Voss - Ove Søgaard ·t-½
7 Schøller Jacobsen - Bent Bojsen 0-1
8 Richard Hansen - Peter O. Jensen 0-1
9 Ros~nstand - Jens Chr. Sørensen 0-1
10) Sigurd Christensen - Holger Landboe ½-½ .
11l V. Olsen - K. B. Schou 1-0
12 E. Bang - J. V. Bækgaard 0-1
13 Niels B. Hansen v- A. Mangurten 1-·o
14) Chr. Faber - Per Simonsein 0-1
15) S. Houmann - Vester Andersen 0-1

Jørgen Hansen, der blev indsat som reserve efter en
times forløb og med tilsvarende lidt tid tilbage på u
ret, var lige ved at overrumple Hedegaard Jensen. Med
mere tid til sin rådighed havde han sikkert vundet.
Bang var for en gangs skyld ikke heldig med sin Bird.
Men det var undtagelsen, der bekræfter reglen. Han blev
vor topsco-rer med 3 points ud af 4 mulige. Næsthøjest
var Voss med 3 ud af 5. Han tabte kun til Finn Petersen
- og det kan man j~ godt være bekendt. Arne Jacobsen
fik 2 af 4. Niels B. ~ansen fik 2½ af 5, og endelig op
nåede Sigurd Christensen 1 af 2 (remis mod Verner Niel
sen). De øvriges pointshøst vil vi af pladshensyn ikke
nævne ; .Dcg. må Paber-s heroiske indsats omtales - han
spillede remis på 5.pladsen og havde også holdt sit
sidste parti, hvis ikke studenterne havde analyseret

. ~ ..



flere døgn på hængepartiet. De havde deres grunde
til det, men det skal vi komme tilbage til senere.

Slutstillingen for klubturneringen:

1) I. S. 53~ points
2) I: K. 47f" _
3) Studenterne 37
4) Sundbyerne 36½
5) K. S. 29½
6) Vanløse Skakklub 21

HOLDTURN ERl NGEN
I 1. række skete sensationen. Vanløse Skak.klub

vandt 6-2 over Studenterne. Hvorfor holdet først
kunne spille sådan i sidste omgang, vil forblive en
gåde. Men denne sidste kraftanstrengelse forbedrede
alligevel ikke holdets position - en uhjælpelig sid-
steplads. . ·

Re sultaterne blev: -
1) Helge Jensen - Frode Gre~sen 0-121 L. P. Lauritzen - Tage Petersen 1-0
3 Eigil Pedersen - Erik P. Olsen ½-~
4 Ole Frandsen - P. Østerbye 1-0
5 Claus Christensen - Sven Caspersen (københavnsk

mesterspiller) ½-½
6) A~ Barkhuus - S. Hagge 1-0
?) Hvalsøe Pe t ersen - Niels Hahn 1-0
8) H. Hornbøll - H. Holstein Rathlou 1-0

Vore W1ge talenter Ole Frandsen og Claus Chri-
stensen har her gjort det godt. ,

3. rækkes resultater er refereret i sidste nummer.
Gyldholm er i øvrigt den eneste spiller, der har op
nået en 100 % score. Endnu en gang·: BRAVO 1

P&sf<e~rn·er1n9en
foregår som be_kend t i år i København. Sidste gang,
dette skete, var i 1956. Hvis nogen vil være med



uden at skulle belemres med rejseudgifter, må de heller0
udnytte chancen nu, mens den er der.

Gode /aee» e/ter,Yses !
Den 24. januar prøvede vor energiske og initiativrige

ledelse noget nyt: Vort gamle, støvede" hæderkronede og
veltjente demonstrationsbrædt bl~v .taget til nåde efter
en længere pause. Medlemmerne skulle prøve, om de var
lige så skrappe til at kombinere som selveste Najdorf.
Det var de, ikke allesammen. Bedst var et af vore nye
medlemmer, hr. Josephsen, der fik den udsatte bogpræmie.

Tilslutningen til eksperimentet var ikke overvældende
- og flertallet af de fremmødte var overhovedet ikke klar
over, at der skulle ske noget denne aften, skønt det var
annonceret på ·det kraftigste i FRIBONTIEN.

Hvad er grunden?

Kan det være b.Lade t a solide og grundige omtale af de
vigtigste begivenheder i klubben, som trætter den årvågne
læser - eller hvordan?

Det er meningen at benytte demonstrationsbrædtet i
den nærmeste fremtid - men hvordan?

GODE IDEER EFTERLYSES!

K.S.ff .... har fået ny~--rotma:n:a··..i utide·.· Efter diverse stri
digheder og bataljer afgik Svend Bing S.S. som formand
for K.S.U. Hans efterfølger ble~ Binnerup fra Sundbyerne
(det var derfor, studenterne gjorde sig sådan umage mod
oa - de ville meget gerne passere Sundbyerne?) ..

Binnerup har i tiden forud for dette demonstreret en
s tof ·handleJcraft, hviiket al "frså blev belønnet. I øvrigt
skal vi ikke komme med-kommentarer til denne for det kø
benhavn~ke skakliv så typiske begivenhed: Formanden er
afgået - formanden levet



TJ/f< FOR /IVOLÆGGET
Hermed afsløres en redaktionel hemmeligbed:
FRIEONDEN modtog i sidste nummer_et indlæg.-H-vem

var så den tapre indlægger, der i sin kraftige og
velformede artikel "Vi hænger på'en11 rakte redaktø

ren en hjælpende hånd?
Det var aåmænd' ingen anden end vor bogtrykker~
Med vokaende-. irritation og slet dulgt harme har

han i den -sidste tid fulgt vor vinterturnerings lang-
somme udvikling og vore holds ringe succes i klub- og
holdturnering. Til sidst kunne han ikke beherske sig

- han måtte have luft1 og han tilføjede derfor sin

manende artikel

Tak.

I ...~ ,: .. ~

·Hvis der skulle være andre med noget på hjerte,
skal de få samme gade omtale - medmindre naturligvis
at do kritiserer bladet. Uberettiget kritik af vort

nyhedsorgan modtages selvfølgelig ikke. -·-- . _
. - --· --

red.

OG SÅ VAR DER LIGE
manden, der efter en begravelse drak en Star sammen.
Henry Stjernquist, hvorunder samtalen også berørte
det ædle skakspil, hvilket fik Stjernquist til at.
udbryde: 11Sig mig1 kan DU spille skak - ell~r flyt
ter du bare brikker?11 Manden skyndte sig at forsik-
re, at han kun hørte til den sidste kategori. -· ·11

Formand: P. Rosenstand, Bo~gerdiget 3, Herl~v.
Tlf ,. 94 70 01.

Redaktør: Jørgen Weber, C. N. Petersens Vej 38, F.
Tlf. FAsan 955.

Tryk: BUREAU ASA, Hyltebjerg Alle 66, tlf. 71 31 42
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Så fik Københavnsturneringen·en ende,·omend der end-
nu mangler nogle vigti.ge hængepartier" Københavnsmester
bliver enten Børge Andersen eller Bent Kølv·ig. Finn Pe
tersen er den ene nykårede elitespiller, og· den anden
bliver enten Leif Christens·en eller Erik Pedersen ( tid-
ligere Ålborg). ·

For spillerne fra Vanløse Skakklub blev turneringen
hverken den helt store succes eller fiasko. Alle klare
de sig pænt, se 1v om enkelte må ske . havde regnet med at
klare sig endnu pænere. ·

RESULTATER:
Mesterklassen: Verner Pe ter-sen 3½ points (af 7 mulige)

Jørgen Weber 3-points
Juniorklassen:

3. klasse:

Jørgen Hansen 4½ 'poLnt s + hængeparti, og
hertil siger vi: Bravol
Claus Christens.en 4 points
Morten Hjelms 4 points!

Jørgen Hansen er den, der har klaret sig bedst.. Efter
5 runder havde ban 4¼ poin~s, men i sin 6. .runda spille
de han lidt for unøjagtigt i åbnil').gen, idet. han glemte
at udvikle sine officerer! Det blev naturligvis straffet
hårdt, og chancen for at rykke op i mesterklassen blev
væsentligt forringet. Desværre har Jørgen Hansen nægtet
at indlevere partier til redaktionen (falsk beskedenhed)

· Derimod ,ga·v Verner Petersen udtryk f'or- sin forståel
se af en redaktørs hårde og byrdefulde arbejde. Han b::i.
nemlig uden at protestere særlig meget indleveret sit
parti mod Jørgen Hvenekilde.

De øvrige medleremer opfordres herved til at følge
det smukke eksempc~ (Jeg ser her bort fra den mi..;_llghedj



at et enkelt medlem skulle finde på at skrive en ar
tikel eller notits til bladet)o

Men tilbage til partiet:

· Spillet den 26. februar 1962.
Hvid: 'Verner Pe ter-aen ,
B.etis åbning.

' . I

1) Sf3-Sf6. 2) c4-c5. 3)

Sort: Jørgen Hvenekilde.

Der går sort uden om det egentlige letisystem.
4) c:d.5-S:d5 •. 5) Lg2-Sc6. 6) d4-Lg4. 7) Se5-S:Se5.
8) d:e5-Sb4. 9) Ld2-Sd3+. 10) Kf1-Dd4l? 11) Le3-
S:b2.

So·rt vil ikke indlade sig på det uoverskuelige
D:b2, der dog trods alt er det bedste.

'•

12) D:Dd4~c:.Dd4. ·1-3) L:d4 0-0-0

Pointen i S:b2, men
stærkt som nødvendigt.

14) c 3-Sc.4. 15) ai-16.
18) Kf2~ · ·

hvids næste træk er lige så

16} f4-f:e5. 17) f:e5-e6.

Nu skal sort passe på sin kongestiJling.
18) Kf2-Kb8. 19) Th-c 1-Sa5. 20) Sc3 ( ! ! ) -Le7 !

På 20) -Sb3. følger 21) 1b-b1-S:Ta1. 22) T:b7+-
Kc8. 23) Sb5 o. s. v. ,

2·1) Ta-b1-Th-f8+. _?.2) Kg1-Lf3.
Sort ophæver den -for hvid stærke løberdiagonal,

men for sent.
23) Sb5-a6. 24) $c7-i:Lg2. 25) S:a6+-Ka8., 2'6) Sc7+
Kb8. 27) K:Lg2-Tc8. 28) S:e6~T:Tc1. 29) T:Tc1-Tg8.
30) Lb6-Sc6. 31) Sd4~Tc8.

Denne stilling må være klart vundet for hvid, men
han kunne ikke klare opgaven med løftet faldvinge.

32).. Sf5-La3. 33) Tc2-Te8. 34) Ld4.-Lf8. 35) Sh4-S:e5,
36) Tf2-Lb4. 37) Tf5-Sc4. 38) Tf4(?)-g5. 39) L:a7+
K:a?. 40) T:c4-g:Sh4. 41) T:Lb4-h:g - Remis.

Ak, ja~ Så1nt er livet - så1nt er echack!
Verner Petersen, den 29/3 1962.



Verner Petersen har her både demonstreret skakligt
og poetisk talent.

Fribonden takker mange gange for indlægget,

~

Fra klubbens kasserer har redaktøren modtaget en me~
re prosaisk meddelelse om ind- og udmeldte medlemmer,
men desværre er .denne fortegnelse ikke til at finde i
redaktionens ar~iv.

Læserne må at-t.eå vente i spænding til næste måned,
I følge kassereren skulle der være nogle medlemmer,

der ikke har bet::a.1 t kontingent i længere tid - men det
kan da vist ikke være rigtigt.

På grund af stofmangel gengives her partiet Weber

Richard Hansen fra årets vinterturnering:

Hvid: Richard Hansen Sort: Jørgen Weber_

1) e4-e6. 2) d4-d5. 3) e5-c5. 4) c3-Db6. 5) Sf3-Sc6.
6) a3-a5. 7) Da4?-Ld7. 8) Lb5-o:d4. 9) L:c6(ellers
kommer S:e5)-L:Sc6" 10) D:d4-Lc5. 11) Dd2-Se7. 12) 0-0
-Sf5. 13) Dc2-d4. 14) c:d4-S:d4. 15) S:d4-L:d4. 16)
T'e1-0"-o.· 17) Sc3-f6. 18) e:f6-T:f6. 19) Le3-Ta-f8.
20) L:d4 (bedre Sd1)-D:d4. 21) Te2-L:g2l 22} K:g2-
Dg1+. 23) Kf1-Tg6. 24) Te-e1 (Hvid er fortabt i alle
tilfælde, på Ke1 følger Dg1+. 25) Kd2-Td8+. 26) Ke3-
D:Ta1.) 24) Te-e1-Dg2+. 25) Ke2--Tf2+ .. Hvid opgiver.



' .
På al den dejlige
hvide plads kunne
have stAet et læ
seværdigt indlæg
fra et interesseret
medlem - men det
kom desværre Lkke •.
Lad os allesammen
gøre en alvorlig
indsats for at ud
nytte pladsen bed
re i fremtiden.

FRIBONDEN
udgivet af Vanløse Skakklub.

Farmand: P. Rosenstand, Eorgerdiget 3, Herlev,
tlf. 94 70 01 ,

Redaktør: Jørgen Weber, ·c. N~ Petersens Vej ·3s, F;
tlf. FAsan 955"

'Tryk: BURE.~U ASA, Hylte bjf.:rg Alle 66, Tlf. 7 ·1 ~ ·1 42 ..
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~~.d.
er vågnet op til dåd efter at have ligget i dvale i som
mermånederne, men nu går det til gengæld også los. Der
står en sæson for døren - $ikkert en af de bedste sæso
ner, klubben har oplevet - i hvert fald en sæaon , hvor
der ,sltaklig set kommer til at ske en hel del ting, be
gyndende med, at vi forsøger at gentage succesen fra i
fjor, da vor jubilæumsturnering indledte sæsonen. Umid
delbart derefter begynder vi vor traditionelle vinter
turnering, samtidig med at vi skal i gang med den nye
divisionsturnering, der fra i år afløser den hidtidige
KSU-turnering for klubber. Det vil blive morsomt at kom
me til at møde helt nye modstandere, idet vi vil blive
placeret i II division, hvor foruden københavnske klub
ber vil optræde hold fra hovedkredsene 1, 2, 3 og 8,
hvilket sag-t med mere borge·rlige ord vil betyde, at vi
kan komme til at møde en eller flere klubber fra pro-
vinsen øst for Lillebælt •

At.vi derudover pusler med andre små og større pla-
ner, hvorom der endnu ikke kan siges stort mere. end at
de er d~r, skal blot anføres i forbifarten.

Nå, men nu må vi til at tage tingene i en fornuftig
rækkefølge, og vi må hellere begynde med et

RfFE-RAT af generc?.i/brsanilt/2.9erv/
- som afholdtes i klublokalet onsdag den 23. maj, og hvor
til omkring 20 af klubbens medlemmer havde fundet det
passende at indfinde sig.

. Efter at formanden havde budt v,elkommen, blev 0hr.
Faber valgt til dirigent"

Af formand,ens beretning kan fremhæves en omtale af
begivenhederne inden for klublivet med en gennemgang af
klubbens ret pauvre resultater i klub- og holdturnerin
gerne~ den efterhånden obligatoriske beklagelse aft at
vinterturnering,en endnu ikke var færdigspillet (hvad



i

den i øvrigt heller ikke er, når dett.e blad udkommer?)
Mest interesse knyttede sig til formandens redegørelse
for begivenhederne inden for KSU, hvor der i januar
måned var sket formandsskifte.

Derefter fulgte en redegørelse for den kommende di
visionsturnering, der i korthed går ud på, at man til
afløsning af KSUs turnering og provinsens hovedkreds
kampe indfører en landsomfattende turneringt hvor del
tagerne inddeles i divisioner med 6 hold a 8 mand i
hver, dog således, at kun 1. division dækker hele lan
det, mens 2. division deles i to zoner (øst og vest
for Lillebælt). 3. division deles på samme måde, idet
der her yderligere deles op geografisk, således at
deltagerne ikke kommer til at bære større rejseudgif
ter end strengt nødvendigt. Formanden mente, at vi
ville komme til at deltage i 2. division øst" og ap
pellerede i denne forbindelse ·til hver enkelt, at han
i en helt anden grad end hidtil betragter det som ik
ke blot en ære, men også en forpligtelse at blive ud
taget til at spille i klubbens navn. Det sker alt for
oftei, at holdlederen må gå forgæves fra det ene medlem
til det andet og høfligt henstille til vedkommende, at
han forsøger at sætte andre i~teresser tilside for at
spille klubturnering. Dette forhold kendes ikke~ no
gen anden sportsgren, og det hører heller ikke hjemme
blandt skakspillere - og da i hvert fald ikke i VS.

Efter~beretningen, som godkendtes, aflagde kasse
rere:n L. P. Lauritzen det reviderede regnskab, som
ligeledes godkendtes.

I fo'rbindelse med regnskabet gjorde formanden rede
for de nye satser, hvorefter kontingentet til DSU og
KSU fremtidig ville blive beregnet, og herunder hør~
te jo desværre også en klækkelig forhøjelse af de to
unioners budgetter, som nu betød en forhøjelse på
kr" 1,00 pr. måned, hvilket klubbens medlemmer selv
sagt måtte indstille sig på, samtidig med, at klub
bens bestyrelse - hvis den altså blov betroet gen
valg-· agtede at udvide klubbens aktiviteter på for
f!kellige områder. Yderligere henviste formanden til
den netop omtalte divisionsturnering, der ville ~e~
tyde belastning af klubkassen med hensyn til rejse
udgifter m.m., og foreslog generalforsamlingen at
bt:vilgc en lcontingentforhøjelse til i'"'l t. 1rr .• 1n ioa
pr , måned. r.:t.i.11 mcd.Lt.~ jo cg ca vere fu1·~.::redt pa , L.t
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prisstigninger på forskellige områder, som vi hidtil
ikke havde dækket os ind for, ville fortsætte endda
med forøget styrke, hvorfor bestyrelsen fandt det for
nuftigt på dette tidspunkt at konsolidere os mest mu
ligt til de forestående opgaver. Denne sag blev g.rundLa.;
for en livlig diskussion, der endte med, at bestyrelsenE
forslag blev nedstemt :med 15 stemmer mod 13 (der var i
mellemtiden dukket nogle flere medlemmer op), mens man
vedtog den •1skrællede11 forhøjelse til kr. 8,- pr. md ,

Under punktet valg blev Rosens~and foreslået genvalgt
til formandsposten, men han gjorde det selvfølgelig
klart, at han ikke det ene øjeblik kunne stille sig op
og kræve et kontingent på 10 kr. for at være i stand til
at varetage klubbens tarv, og så fem minutter senere a
påtage sig at løse samme opgave med et kontingent på kr.
8,-. Det viste sig ikke muligt at finde andre, der var
villige til at påtage sig hvervet, og først efter at E.
D, Voss havde fremsat et kompromisforslag, modtog for-
manden genvalg. Dette kompromisforslag, som blev vedta
get enstemmigt, gik ud på, at man foreløbig ansatte kon
tingentet til kr. 8,- pr. md. for seniores, kr. 4,- for
juniores, aptranter og passive medlemmer, MEN AT M:A.N DER
PÅ OVERLOD DET TIL BESTYRELSEN FREMOVER AT FASTSÆTTE KO:J~
TINGENTET UNDER SKYLDIGT HENSYN TIL KLUBBENS ØKONOMI"

Det må her navnlig bemærkes, at vi nu kun har to sat
ser i t-"'brt regnskab, nemlig aktive seniores til fuldt
kontingent og øvrige.grupper til halvt kontingent:

Valget af kasserer voldte som sædvanlig uoverstigeli-·
ge vanskelig-heder, og da man var godt i gang med det næ
sten trad·itionell.e rundspørge til medlemmerne, d"er en
efter en undeLog sig, stillede formanden det forslag, at
man valgte en bestyrelse omi'attende d'hrr. A. Barkhuus,
V. Olsen, Jens Bruun og Jørgen Weber og derpå overlod
.til denne bestyrelse at konstituere sig ved senerebe
styrels~smøde. Dette vedtoges efter en kort livlig debat.

Sluttelig punktet Eventuelt, hvorunder formanden re
degjorde for KSUs lovændringsforslag med_særligt ~~nblik
på begrebet dobbeltmedlemmer (af KSP'. og Arbejderskak.).
Man havde endnu ikke det helt klare 'overblik bve·r kons e
kvenserne eller betydningen1 af dies._e forslag, men man
udpegede Rosenstand, Barkhuus og Weber til delegerede i
KSUs foreståenge delegeretforsamling. (En endelig rede
gørelse for heie sagen vil fremkomme i næste FRIBONDF.N',
der ud koraæcr t l' p r rsu har behandl et sagi::n V:)r.. . Gll ,., '!.-,• ~j~ ;,1 •.
ordinær del_~geret~orsamling den 29_. august - uha, aamme



dag, som vi spiller Vanløseturnering?) ..
Generalforsamlingen sluttede på behørig vis med, at

dirigenten udbragte et leve for VS, og formanden kvit
terede med at takke Faber for hans udmærkede ledelse
af mødet - et leve for C.F.. - .

'.:?e~.-6,t~eo~ d. /f;,&.
Det hører ikke til FRIBONDENs normale læsestof, men

som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen,
skulle bc styrelsen konstituere si,g scLv, og medlemmer
ne må vel siges at have et begrundet krav på at få at
vidi, hvordan dette skete.. . -

. Mød~t fandt sted hos formanden, og tilstede var des
uden A. Barkhuus, V."Oleen, Jens Bruun samt S. Houmann,
der fremover vil virke som materielforvalter. Jørgen
Weber havde desværre fået forfald.

Efter at formanden havde budt bestyrelsen - og sær
lig de to nye medlemmer samt Houmann - velkommen, gik
man straks til punkt 1, konstitueringen. V. Olsen ind
vilgede i at påtage sig kassereransvaret (men måt-.e
dog udbede sig frist til omkring 10. august af private
grunde). l~ormanden på tog sig derfor at varetage hver
vet indtil da, og det kan nu meddeles, at v. Olsen
overtager funktionen fra og med den 15. august.

Jørgen Wcher havde erklæret .sig indforstået med
INDTIL VIDERE at fortsætte.med at redigere FRIBOllDEN1t
men bestyrelsen erkendte vanskelighederne og vil række
ham en hjælpende hånd.

Jens Bruun påtog sig hvervet som turneringsleder for
vore i,nterne turneringer, mens Houmann ·lovede .at sørge
for holdene til vore matcher udadtil•

A. Barkhuus fqrbliver næstformand og virker &an sek-
retær.

Under punkt 2~ arrangementer .• ·vedtogea det pl grund
·ar talrige opfordringer at gentage vor jubilæumsturne
ring fra i fjor, idet man dog af praktiske grunde æn
drede betegnelsen til VANLØSETURNERIHGEN, og om denne
vil medlemmerne modtage særlig underretning, hvorfor
der ikke er grund til at brede emnet u.d her.

Samtidig vil vi forsøge at gøre skolo-skaktµ.rncrin
gen, som skuffede noget sidste år (på erund af det u
heldige tidspunkt, hvorpA den var l::.gt) god igon vc<l at

(fortsættes på indlagto blad)



(fortsættelse fra bags~den)
lægge denne på samme dage som den netop omtalte
Vanløseturnering, dog fra kl. 18,00 til ca" kl.
19,30.

Punkt 3 omfattede forskellige emner, hvoraf
det for medlemmerne mest interessante er, at vi
i næste FRIBONDEN vil udsende en komplet nyre
videret medlemsfortegnelse. Her får vi brug for
jeres bistand, om en sådan liste skal. have no
gen værdi, idet vi de følgende klubaftener vil
hænge en "kladde" op på tavlen og derefter bede
hvert enkelt medlem kontrollere, om han er kor
rekt optaget på denne. Især har telefonnumre.ne
interesse.

For juniorernes vedkommende ville vi sætte
pris på at få fødselsdag og -år med, da vi el
lers ikke kan afregne over for unionen, medmin
dre vi vil betale seniork,ontingent for jer ( og
det vil vi helst ikke~).

Mødet blev langvarigt, og det sædvanlige "be
styrelses-lyn" måtte udskydes til næste gang.

F R I B O N D E N
udgivet af Vanløse Skakklub.

Formand: P. Rosenstand, Borgerdiget 3,. Herlev"
tlf. 94 70 01"

Næstformand: A, Barkhuus, Odensegade 11, ø.
tlf. TRia 5192.

Kasserer: V. Olsen, Høgholtvej 16, Vanløse.
tlf. 74 43 08.

Turneringsleder: Jens Bruun, N. Frederiksens
All' 18, tlf. 94 37 85.

Redaktør: Jørgen Wcber, C. N. Petersens Vej 38,
F. tlf. FAsan 955.

TRYK:
BUREAU ASA, Hyltebjerg Alle 66, tlf. 71 31 42.



S Æ R U D G A V E august 1962

VANLØSE SKAKKLUB
afholdt sidste år ved denne tid en vellykket turnering
til markering af klubbens 30 års jubilæum. Både var tids
punktet det heldigst mulige - lige før sæsonens start -
og samtidig var turneringen tilpas kortvarig, således at
det samlede deltagerantal blev meget stort.

Af disse og måske endnu flere årsager er klubben f'ra
mange sider blevet opfordret til at gentage spøgen, hvor
for klubbens bestyrelse har besluttet atter i år at arran
gere en lignende turnering, som dog har måttet tage navne

forandring til
VA.h'LØSE TURNERINGEN

og denne vil i år finde sted på følgende onsdage: 29. au

gust, 5., 12., 19. og 26. september kl. 19,30 i Jernbane
Cafeen, Jernbane Alle 41.

Turneringen står åben for alle og vil blive afviklet i
så mange klasser, som deltagerantallet nødvendiggør efter
Monrads system og med betænkningstid i alle klasser på to
timer ialt til hele partiet, hvorved hængepartier undgås.

Det har været muligt at sætte turneringsindskudet så
lavt som kr. 5,00, der udover omkostningerne vil blive an

vendt til præmier i alle klasser.
Tilmeldinger - allersenest torsdag den 23. august - kan

sendes skriftligt til klubbens formand: P. Rosenstand, Bor
gerdiget 3, Herlev, eller indtelefoneres til samme, 94 70 01,
eller til næstformand A. Barkhuus, Tria 5192.

Husk angivelse af klasse eller spillestyrke.
'Turneringeresultatet vil foreligge onsdag den 3. oktober,

hvor der efter præmieuddelingen vil blive lejlighed til at

deltage i turneringen om Vanløse-mesterskabet i lynskak.
Der vil altså her blive lejlighed til for den passionerede

turneringsspiller at "varme op" før vinterens større opgaver,
og for den, der ikke før har spillet turneringsskak, vil der
blive lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab med den
hyggelige atmosfære, der findes i en af Københavns største

og mest levende skakklubber.



19 • .årgang
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BEGYNDER NU FOR AL'WO,

pen D\ye Danmarksturnering
I

I dep ny~ DanniaTksturnering for hold, hvor vi JO
s.pille,r ;i, 2. divisioni, ,får Vap.løse Skakklub pr-emf.er-e
den 14. · oktober-, Vi ska'l. s,pille mod Læseforeningen-!
Skakl<lub i Odense. Vort hold ser så'Lede s udi

1. Jørg-en We oe ....
2. Schøller Jacobsen.
3. Verner Petersen.
4·. E. D. Vo aa.
'5. Jens Bruun.
6. Richard Hansen.
7. Kurt·Køhler.
8. Arne Jacobsen.
Reserver:
Niels E. Hansen.
V. Olsen·.
Bar-khuus ,
Rosenstan\.4.

København

.,. - • n•• •..,..,., • - ••,.•- • "' - • .. •

Bortset fra ov,eA~~-mt.e turnering deltager vi også- i
holff=i;:u"r·herin·gen i København. Hvem, der skal have den
store ære at repræsentere klubben har ,.. yides .e ndnu ilt
ke.

Vort program i 2. division ser i øvrigt således ud



14-
4

25.
10.
24

oktober: Udebane: Læseforeninge.n i Odens~ ..
november i Hjemmebane: Nykøbing F.
november: Hjemmebane: Frederiksberg Skakklub(~)
februar: Udebane: Glostrup Skakklu .
marts: :Hjemmebane: V.ordingborg Skakklub .

Det ses" a.t vi kommer ud på hele tre skakrejser -
ormodentlig pr. bil. Klubbens økonomiske eksperter

~kønner, at en togrejse vil blive betydelig dyrere.
Spilletiden er fra kl. 12 til 18 (3 tim~T til 6~

træk), sl jeg vil råde deltagerne til at tage en so
lid madpakke med hjemmefra. Hvis et parti ikke er fær
digspillet efter spilletidens _ophør, bedømmes det af
to spillere - een fra hver klub. Hv.i,s;_d.i.ss,e~ ikke kan.
live e n ige ( det kunne j.o tænkes ) , sendes partiet

til bedømmelse, og den klub" som h,ar v:æret dum nok
til at men~ noget forkert, må bløde med en tier!

Sommer turnerin&en

Kurt Køhler vendte tilbage til klubben ·p~ værdig
måde, idet han vandt vores 'aommer turner trig , Han vandt
alle sine partier, bortset fra det sidst'e.1• hvor han
ikke rigtig havde heldet med sig mod' Jens Bruun, men
da var førstepladsen allerede sikret. Bruun spilled
også en god turnering og blev nr~ 2 med 3½' points a
5 mulige.

1. klasse vandtes af A. Jørgensen med 4· po Lnt s ,
Nr. 2 blev Claus Christensen ..

2. klasse blev ikke-klubspilleren Lennart Sper•
ber nr. 1 med 4½ points foran Eigil ·søren sen med 4
points.

A propo,s turneringer, så begynder vor egen vinter
turnering snarest, og delta.gerne opfordres til alle
ede på næste onsdag at indtegne, .sig.

I. ·~ -,- ••. "--~ ,. - .. . .. _, ,- • - , I.

MEDLEMSFOR

Aktive medlemmer.·

Andersen, Ferd., Nordre Fasanvej 24~0, .,.N_ :·-··- _

Barkhuus, A., Odensegade 11,..ø-. T_lf. 'l'ria 5192.
Bruun, Jens, N. Fredcriksens Alle 18, Brønshøj,

Tlf. 94 37 85. -



Faber, Chr. (ære smedlem), Jyd,eholmen 27 ,, Vanløse.
'Tlf" 7 4 26 8.9.

Gyldholm, Børge, Nedertoften 17, Vaniøse.

Hansen, C .. , Korsdalsvej 50, Vanløse. Tlf" 70 24 43.
Hansen, Hjalmar,, Fre derikssundsve j 278 A, Brønshøj .

Tlf" Bella 9711,.
Hansen, Rich., Lyngbyvej 348, Gjentoftre. Tlf. GE 5948.
nelms, Morten, Herlufsholmsvej 53, Vanløse.
Hornbøll, H. H. ,, Rundholmen- 28, Vanløse. 1Tlf. 7 4. 20 19.
Houmann, S.,. Rundholmen. 36, Van'l ø ee , Tlf. 74' 52 15.
Jacobsen, H. Schøller, Arnestedet 21, Vanløse.

Tlf,. 74 42 57,. -
J en se n , Leif,. Rundholmen 32, Vanløse .•
Jensen, Va1d •., Sta.tholderve_j 3, NV. Tlf" Ægir 3418 X.
Josephsen, H., Stefansgade 5, N. Tlf. Æ_gir 10_.949.
Jørgensen, A., Bobakken 12, Vanløse
Larsen. Per, Høgholtvej 32, Vanløse. Dams-ø 7-729 V.
Lauritzen, 1. P., Ole Steffens v'ej 5, Tårbæk.

Telf. Bellevue 675"
Madsen, N., Stille dal 33, Vanløse. Tlf. 74 ...36 27.
Olsen, Vilh., Høgholtvej 16i Vanløse. Tlf. 74 43 08.
Pedersen, Eigil, Kærholmen 13~ Vanløse. Tlf~ 74 56-60.
Pe t or-een , E. Hvalsø, Saxhøjvej 18 A,, Valby.

Tlf. 71 18 81.
Pedersen,, Verner, Tølløeave j -27, Brønshøj.•
Rasmussen, Egon, Finsensvej 46 D, F. Tl!. Fasan 89 46.
R~senstand, Per. Borgeraiget 3, Herlev. Tlf. 94 70 01.

_ S.tj ernquist ,, Henry,. Jyllingeve j 2" Vanløse.
Tlf ,. 74 14 43 .,

Weber,· Jørgen, C. N. Peterseris Vej 38, F.
Tlf" Fasan 95·.5. ·

Voss, E. D., Kostenboz-gvej 22,. Hvidovre. Tlf. 75 45 7d,



Edwardsen, Jens Ejnar, Schneieklothsv,ej 2, F.
Tlf. Gothåb 65 55.

Hansen, Jørgen, Stilledal 37 ,, Vanløav .,
Født 2'8/1 ·1 1943.

Hansen, Niels :B. ,, Lyngbyvej 348, Gjentofte.
Tlf. Gentofte 5948. Født 20/10 1943.

Christensen, Claus, Vangedevej 202, Søborg.
Født 12/12 1946.

Frandsen, Ole, Hillerødgade 131, F. Født 29/2 1948"
Houmann , ·Uffe, Rundholmen 36, Vanl,øs.e., 'l'lf. 74 52 15.

_ Født 5/4 1946.

Chemni'tzt 13.,, B.ellahøjvej 157, Vanløse. Tlf. 71 79 90.
Grum, Jack, Kærholmen 15,1 Vanløse. T'lf. 7 4 5 2 .23.
Hansen, H. G_. V., Vanløse Alle 10.21 VanJ.,øse.

Tlf. 74 70 16.
vcrsen, H" C., Jyll ingeve j 11 25, Vanløse.

Tlf. 71 20 04.
Jacobsen, Arne, Stad ilvej 8, Vanløse. Tlf. 7 f 6'9 27.

BONDEN
UDUIVET' AF· Vanl,øse Skakklub.

Formand: F. Ros,e.nstand, Borgerdiget 3. Her-Lav,
Tlf. 94 70 01.

Redaktør: Jørgen Weber, C. N. Petersens Vej '.38, F.
Tlf. Fasan 955 ,.

ryk: BUREAU ASA, Hyltebjerg Alle 66,, Vanløse .•
. T;lf' • 7 1 3 1 · 4·2 •


