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DØDSFALD
Et af klubbens gamle medlemm~r.H. C. IVERSEN er gAet bort.
H.C. Iversen var en stærk spiller, der prægede
klublivet i den tid, han deltog aktivt i det. En gang
- i 1955 - opnåede han klubmesterskabet, og flere gange var han "lige ved".

· ·

Ikke blot ved skakbrættet var han parat til at give
en ·hjælpende hånd. Da man oprettede en studiekreds, var
H.c._ Iversen en af de drivende kræfter, og ha.n-,skaf: fede bl. a. lokale.
Han vil for sin gode kampånd og den gode ven, han
var, være savnet.
ÆRE V1ERE HANS MINDE.
INDKALDELSE TIL

EKST RAOR Dl NÆR GENE Rt\LFORSAfv1 LI I\J~;
En kreds af medlemmer har opfordret bestyrelsen til
afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling

ONSDAG DEN 6. FEBRUAR 1963 KL. 20,00
i mødelokalerne.

Da_gsorden:
ny fo:i;-n:· ind..•
2. Eventuelt
1 •

Valg af

' ..

Bestyrelsen.
Nu da FRIBONDEN bliver udsendt i anledning af, at
en kreds af medlemmer h~r pålagt bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, fremkommer

jeg med et hjertesuk, som jeg håber vil gøre indtryk
på medlemmerne.
Sagen er, at VANLØSE SKAKKLUB kun har midler 11Fra
hånden og i munden111 og det ville derfor lette noget,
såfremt medlemmerne betalte mindst måned for måned.
Tiesværre er det altså ikke sådan nu. Tværtimod er der
en stor restance. En st.or del af denne skyldes, at
nogle medlemmer - "så vidt je-g Torstår ..:.· -ikke 'Ønsker- at
komme af med det lille beløb, som een måneds kontingent er, men bedre synes om at betale forf. eks. tre
måneder ad gangen. Faktisk er det også en god ide, men
lav det så blot om til at betale det beløb, De ønsker
at komme af med, FORUD, så begge parter kan være glade.
For øvrigt e r tlet· Lkke så få medlemmer 1 der allerede
benytter denne gode ide. Ovenstående (økonomien undtaget) gælder ikke et par trofaste passive medlemmer,
vi har. Desværre ser vi dem sjæld-ent, men de betaler
op til eet års kontingent ad gangen, en af dem oven i
købet et helt Ar forud.
Så er der nogle aktive medlemmer, som vi desværre
ikke har set i lang tid" Vi håber selvfølgelig at se
dem, men skulle de af en eller anden grund ikke ,vær,e i
stand til at fortsætte medlemsskabet, ville klubben
være glad for en meddelelse - s§. sparer man udgiften
til KSU. En berigtigelse af restancen ville selvfølgelig også være kærkommen, men under alle omstændigheder:
Giv et livstegn!
. ·Til slut en lille solstrålefortælling: En ung mand,
som ikke havde været i klubben i meget lang tid, mødte
op en aften og meddelte, at han desværre ikke havde
tid til skak og gerne ville melde sig ud - men ønskede
at betale kontingent til udmeldelsesdagen~
Vilh" Ol sen,
p.t. kasserer.

VINTERTURNERINGEN
Fra turneringslederen har vi modtaget stillingen i
vinterturneringen:
2. klasse:
I denne kJ.asse er Svend Aage Svendsen tilsyneladende suveræn og fører i stor stil med 4 points af 4 og

f

er dermed den eneste i klubben, som ikke har sat points
til.
1. klasse:

Her er der stor kamp om 1. pladsen:
.
Leif Kastner 3 ½ points af 5
Gyldho1m
3
- 4
Barkhuus
3
- 4
1½
... 2
Jørgensen
Mesterklassen:
Her fører E. D, Voss klart med 4½ points af 5. Verner
Pedersen har 4 points i 6 kampe.

PARTI SPILLET I PÅSKETURWERINGEN I KØBENHAVN 1962
Hvid: A. Liebermann, Korsør
Sort: J. J. Bruun, København

1. klasse.

. - -) e 4 - g6 • 2 ) d 4 -Lg7 • · 3 ) c 4 - d 6 . 4) S c 3 .,.. S f 6 .

5) Sf3 - 0-0. 6) h3 - e5. 7) d5 - Sbd?. 8) Le3 - Sh5 .
9) Dd2 -f5. 10) exf5 - gxf5. 11) Lg5 - Sdf6. 12) Le2 De8.

13) 0-0-0 - Se4.

14) Sxe4 - fxe4.

15) Sh4 - Sf4.

76) Lg4? naturligvis en afgørende fejl, men selv efter
g3 eller LxS står hvid dårligt. 16) - - Sd3+. 17J Kb1
- Lxg4. 18) hxg4 - Txf2. 19) De3 (På 19) Da5 følger
Txb2+ . 20) Ka 1 - e3. 21) Txd3 - e4. 22) Tc3 - ·Tc2 med
snarlig afgørelse) 19) - - Txb2+. 20) Ka1 - Txa2+ og
hvid opgav, da der er mat i fire træk

Di Vf S f 01'.IS HOL DET
Fra vor udmærkede holdleder og· prisvær"a-ige -ma~er"i-

aleforval ter Sejr Houmann, der altid har "dækket op11,
når man , kommer, har vi modtaget:
' Når
tænker på, at vi har kæmpet-med vanskeligheder ved opbygningen af holdet aarot de nye rejsebesværligheder, må vi sige, at holdet har klaret sig
ovenud.
·
De· enkelte resultater, kan man vel sige, er underordne.de, idet alle har kæmpet for klub'bens renomme

man

med ,glans.

Divisionsholdet kæmper den 10. februar kl. 10
.,

'

i

'Rosenborggade. Modstanderne er Glostrup Skakklub.
Vort 1. hold fik en dårlig start(½ mod 7½ imod
Industriforeningens kampklub) , men har kæmpet sig ep
(vandt over Valby SkakkJubs mesterhold 5-3l), men de
kan være vanskeligt at slå klubber, der har spillere
mere end een klasse højere end vores.
Næste runde spilles hje.mmc den 30. -januar 1963 mod
Industriforeningens kampklub.
Den interne turnering går jo også fremad.'°~Da den ·er
en træning til en større kapac Lt e t , må jeg b~g.,e de
enkelte og mig selv om at "Lå se for bukkerien-:--- ·
Vi kan tillige glæde os over fleTe nye og oven·i
.købet habile spillere, der sammen med os gamle kanholde Vanløse skak i hævd.
den v.il·, gavne.
Hermed tak for~~ampmoralen i 1962
klubben fremover.

.

Ho Ld Leder-en
. •..

REM i S - Gller 11:ke

?

Der har i klubben været uoverensstemmelse -vedrøren-

- de- reglen om remis for sa~me stilling t~~ gange~ Her
er den:
~ 12. Partiet er remis på forlangende·af en af spillerne, når den samme stilJ.ing o-p står tre gange
med -den samme spiller. Stillingen betragtes som
den samme, hvis brikkerne af· samme art og samm
farve står på de samme felter.

TV-SKAK FRA SVERIGE
Sveriges TV sender i denne uge et parti mellem
stormester ~aul Keres og en af Sveriges bedste, Martin Johansson. Sidste program sendes søndag den 27.
januar, og vi håber, at bladet på dette tidspunkt er
læserne i hænde.
Formand: Per Rosenstand, Borgerdiget 3, Herlev. 947001
Kasserer: Vilh. Olsen, Høgholtvej 16, V&nløse. 744308
Redaktør~ Arne Jacobsen, Stadilvej 8, Vanløse. 716927

Ekspedition: Jørgen Weber, C. N. Petersens Vej 38, F.
FAsan 955.
·
TRYK: BUREAU ASA, Hyltebjerg Alle 66, Tlf. 71 31 42.
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DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING
Den 6, februar havde bestyrelsen på opfordring fra
adskillige medlemmer indkaldt til ekstraordinær generalforsamling angående formandsspørgsmålet. Arne
cobsen blev valgt til dirigent og gav ordet til forman-

Ja-

den, P. Rosenstand.

.

·nenne beklagede, at han blev nødt til at trække sig
-·--tilbage, da han ikke· havde tid til at give møde .. i klubben og bestride sit hverv. Han foreslog, .at man valgte
Earkhuus som formand indtil næste generalforsamling~
· .maj , Dette blev vedtaget,. og Barkhuus meddel te deref~ ter, at da Faber var suppleant, vill~ denne gå ind i
bestyrelsen, som derefter består af Barkhuus, V. Olsen,· Jens Bruun , J" We:l?,er og Chr. Fa}Jer!' Som supple-

ant blev valgt~- Gyldholm.
Da L. P. Lauritsen h~r meldt sig ud af klubben,

mått€ der vælges en ny revisor, og dette blev SchT
Jacobsen. Som revi.sqrsuppleant blev Rosenstand valgt,
da ingen andre ville påtage sig dette byrdefulde job~
Under eventuelt ankede Faber over, at FRIBONDEN var
·udkommet i så få numre, og J. Vfeber, som har stået for

redaktionen, beklagede og undskyldte sig med dårlig
tid o. s. v" Bestyrelsen tog også sin del af skylden
og meddelte, at Arne Jacobsen havde lovet at overtage
redaktørposten, og man regnede derfor med, at FRIBONDEN
:for fremtiden ville udkomme nogenlunde regelmæssigt.

Gyldholm og Eigil Pedersen bemærkede, at der ikke
.. mere blev holdt årsfest og foreslog, at dette blev taget op igen, hvilket blev taget ~d notam af bestyrel·-

sen. .

Efter nogle ord fra· Per Larsen o~, at klubbens gode

trivs.el afhang af, om medlemmerne var flittige ·til a
--m. ø.d. e,. slutte~e. den. eke.traordinær.~ g~neralforsamling
med en tak til dirigenten for god ledelse og et~leve
r.o·r· 'Vanl ø se Skakkl u 15.

Vi gamle i V.S. kan erindre, der har været taget
til orde for at glæde vore damer - vi kan også huske,
hvor glade de har været for at se det gode kammeratskab, vi har. Kan vi ikke, for at trodse vor dårlige
økonomi, lave lidt sjov?
Hvad om vi sidst på sæsonen en onsdag aften, hvor
vi alligevel har salen, arrang~r~~e· e t komsammen .... De
enkelte kunne jo selv betale en kop kåffe. Hvis der
blev skaffet lidt musik, kunne vi få os en svingom m.
m. - og vi kunne glæde os i hyggeligt samvær. ; .
Kom der samtidig venner me d, ville det jo være god

reklame for verdens bedst~ og fineste spil!
S"H.

Kan divisionsholdet ikke tåle ros? (Se sidste nr.)
Inden kampen advarede jeg det mod Glostrup. Resultatet
2½-5½ taler.for sig selv, og vi står nu i en farlig
situ.ation, da der er fnre for nedrykning. Kun en ned-· sabling af Vordingborg kan redde· os.

Vi skal holde standarden!

·

···i .hqldet overraskede Studenterforeningen, og jeg
må sige tak til deltagerne, der trods mange genvor~ig-

heder mødte op - og havde vi ikke været ude for nogle
bukke, havde vores modstandere siddet og slikket sår.
Det er svært at fremhæve nogle spillere uden at
stø~e and~e, men reserveh på divisionsh6ldet N. B.
Hansen e~ 8.Itid villig og en farlig modstander. Ole
Frandsen "kom til at vinde" mod Studenterne - han er
næsten for beskeden, men pas på ham og de andre unge
talenter i Vanløse Skakklub - der er mange4
Dette kan bestyrelsen hjælpe lidt med til, som man
så i onsdags, hvor demonstrationsbrædtet var ~remme,
og hvor man diskuterede forskellige pariier og åbn'inger.

Holdlederen.

I

Hvordan står det forresten til med kontingentet???

VI NTERTURN ERI NGEN
·fortsætter stille og roligt. Stillingen er følgende:
3; klasse:
Eli Andersen
Sv. Aage Svendsen
K. Ha\ln
P. Jørgensen

Søren Holm
Vald. Jensen

Freben Hansen
E. Dålsby

Viggo Andersen ·

2. klasse:
· · - A. Jørgensen
A. Barkhuus

F-. Larsen
·o •. Pr-and se n

s.

Hvalsø Petersen
B. Gyldholm

Poulsen
Jørgen Hansen

Ke.stner
.
'
M_e s_te;rklassen:

Josephsen

Rich. Hansen

Kø'hler

·N. B. Hansen

Houmann:

H. Stjernqvist
Bruun
V. ·Pedersen

E. D. v·oss

·v.

· 5 remis ser!

Olsen

A. Jaco·bsen
1
•

E. Rasmussen

Det fremgår jo tydeligt -af denne oversigt, hvem-der
har været flittige, og hvem der skal til at være flittige - tallene i parantes angiver spillede partier.
Turneringsleder Bruun vil ti•l at se re·sul tater mød op de følgende spilleaflener og af~øf Derei mellemværende~

K~6enhc9vasturner1'nqe10
er i fuld gang. N'1r dette skrives, er der spillet tre
runder, og de tre spillere, der deltager fra Vanløse,
har klaret sig hæderligt.
I Mesterklassen deltager Jens Bruun, der har 1
po~nt (to remis). Verner Pedersen har 1½ pointe.
I 2, klasse deltager L. Kastner, der har opnået 1
point .... vel nok noget under forventning.
Vi håber, at vi i næste nummer af FRIBONDEN kan

bringe referat fra turneringen samt partier af Vanløspillerne.
De to sidste runder spil1es tirsdag den 19. marts
og mandag den 25. marts i Amager Selskabsl.okaler,
Markmandsgade 9-11.
FRIBONDEN ' S FORSENDELSE

·

\

Henvendelse vedrørende FRIBONDEN~s forsendelse
skal fremtidifs rettes til S. Houmann (se adresselisten nedenfor) •

FRIBONTIEN
Udgivet af Vanløse Skakklub.
Formand: A. Barkhuus, Odensegade 11~ Ø. TRia 5192.
Kass·erer: Vilh. Olsen, Høghol tve j 16, :.Vanløse·.;.. ..- . ·~
Tlf" 74 43 08.
Turneringsleder:
,J .. ,. Bruun, N. · Fr;ederikscns- Alle.
.
. 18\
.,
•

'

t

Br h , Tlf. 94 ,~ ·s5.
:.
.
1
Holdleaer og FRIBONDE.N. s. ekspedlL.tør: S. Houmann ,
'
Rund ho Lmen 36,. Vanløse! Tlf. 74 52 15.
Redaktør: A. Jabobaen, Stadilvej·B, Vanløse.
Tlf, 71 69 27.
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Tryk: Eureau ASA, Hyl te bjerg Alle 66, Vanlø,SEL.
Tlf. 71 31' 42.
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DIVISIONS TUR N ~:R_I N G l N
holdturnerin6en,

og

Vanløse Skakklub rykker ud af II division.
· -.
Den 24. marts spill~d~ v.~~•mod Vcrdin~borg skakklub OG
der:ne kamp skulle vi vipde med 5-3 for at blive i IT
division.Efter en relativ god start i efteråret .eik det
langsomt og sikkert ned af bakke - deh sidste kamp cabte
vi 51-2} til Glostrup,og den sidste 7-1 (syv-et!l!) så

her kan man ikke bruge vendingen,at V.S. gik ud med
manar - vi blev næsten sparket ud.Divisionsholdet mitte
altAå ned uf trinene,jeg vil dog ikke dadle nogenJman det
er ikke uheld alteammen,der er 2ket - er det k:mrtrnrhed
eller manglende træning?.- Kom i hvert fald og se alle
de tomme brætter om ooedo.gen - lidt d~monstration 03 dieskution vil også' øge interessen.
~- · ·
I. holdet holdt skrue.p. i vandet,skønt det holdt hårlt,
når der florerer udeblivelser uden af'budvl le n alt i l.l t
vil ~eg sige tak til de,~er har været med til at kæ1pe

for v.s. 1 prestige - vi ved jo godt,det kan være svttt
at afse mere end een aften til hobby.
Og så 'er det tid til at tænke på vore dame r , kære ber-Jtyrelse ! l:
Tak til alle ·
· S. Hou.mann.
esultatet· af turneringen findes i Skakbladets april
nummer.

K Ø 13 E N il A Vi N . S ~ U 1~ N E R I N G E N
v.E. var i Københavnsturneringen repræeenteret med
1

gende medlemmer:
I':kl. Jens Bruun
~kl. Verner Pedersen

r,1-

2 po .

3} po.

Ole Fra~d0en
res~ltatet har vi end-~
Leif Kastner
nu ikke fået.
Verner Pedersen bliver i mesterkl.,da der skal opnie Jp.
for at undgå nedrykning.Jens Druun,der fik 2p =må rykk?
ned - o~ dog,for vi husker at J.B. sidste år blev dan8k

1

meeterspiljer ved Danmarksturneringen,01s skal i Odense forsvar( denne titel,som også giver adgang til Købe.nnavnat urr erine-.,ens Ivikl. Verner Pedersen og Richardog Niels Hensen vil også deltage i turneringen i Odense. V"P. fc,r at prøve på at opnå denne eftertragtede
titel - si~ste år fik han 5 po. - ½po. for lidt for at
opnå mestezskabstitelen.

-------------------

Parti apilJet d. 25/2-63 i Københavnstur. Mkl •
Hvid; Ve1ner Pedersen,Vanløse
Sort: ClE us Cpristia,nsel)., Virum
.,

..

• I

2 •

I

J zgo aLav rek

e4

d6

16.

4.

f4

5..

~f3

Sf6
g6
Lg7
o-o

Jeg var her i t,Fivl om hvad

J.

d4
~c3

..L. •

2.

dxe

der var hest.På Le3 kan sort
spille Se4.

16.

Txe.5

17.

Lel

Lc4
Lj d t '1J.ere cg3.ressivt end
df: t alm Le2
6.
Sxe4?
d5
7.
Sxe4
dxe
8.
Ld.3

.18.·

Sc4

19.

Le:J

19.

-

3.

2o

f5

6.

....iXe4

Ser man nu på stillingen

Truer med at spille f5 og sort kan ikke selv spille f5
og lade e6 i stikken - men sort
spiller stærkt.

·
der er frenkonmet efter
21.
6.-,Sxe4 ~alder den ik~e
~
2
ligefrem uc til sorts for·
del.
23.
9Sd7
24.
lo"

cJ

11.
12.

LdJ

Sf6
b6

0-0

e6

13.
14.

Se5

Lb7

:...ie2

Tc8

15.

Ld2

e5

Sd7

fxe
Lxe4.
Df2

TxD

fT-cB
Txc4
fxe

De5+
DxD
Txc4

25.
aT-fl
Nu ml sort passe på at tårnene ik~e trænger ind på 7.lin.
25.

-

26.

Ld6

Lc6

På 26. Tf? svarer sort med
Lf8 og hvid kommer ingen vegne .rv:an må il<lte glemme at sort .

ikke må latlee i ro,for hvis
han får lov til at konsolidere si5
tårn.
26.
..,.
27.
Lg3
Nødvendi6t
spiller h5
f2 mi ikke

vinder S+L over
'1 g4
1

da sort på gJ
og tårnet på
bindes til dæk-

Sd3

33.

Ke7

)4.

Tfl+
Te8

35.

Khl+

~d4+
Ld5

36.

Te?+

Ke8

37.

27.
Tg5
Sort spiller på tårnafbytning.
2a.
Tel
Ld5 \
29.
Td2
Sc5
Vi er be5ge kommet i en
forrygend~ tidsnød,min
modstander har kun )min.
til 11 træk,jeg kun 5m.

c4

b4

På Te7 og Tc8 er ~er
remis,men j~g spiller
på sorts till.

ning,

3o.

32.

fTf7

Tf5

38.
cTe7+ Kd8
Jeg tænker; 2 s ka kke r ·

til og sorts ?tnge falder

39.

eTd7+

Ke8

Te?+

Kd8

Puh ha .• Tiden holdt,
og vi enedes om lJilliEi

Lxe4

Til dette træk brugte
sort 2 min - lang tid når ·
man kun har 3 tilbage.

da jeg ikke kan s~t~~

mat,fordi sort sl~ppcr
ud over a6.
·
·
-No t e r af

Verner Peder"en.

---------------------Der har fra flere af medle_werne v~ret spurc om,

der ikke kunne laves en aften mecl damer, 1 i.dt tL.--i6 erhold.-

ning ,illusik og Cans,oL det vil•klubbcn me~et _e~ne.
Vi vil forasl1 pnsdag d. 22 maJ,eom er da6en før L~•

·-.immelfartsdag. Vi vil bede medlemmerne om at kom.uc .re d
nogle ideer og forslag til aftenens gennemført~ee,oL
således at den kan c Lå v e t Lre t t.e.Lag t ·i bod t a d , P-ris
der vir~elig skal blive noget ud: - af det,er jo IJGi~~.ngelsen 'den , at medlemmerne møder op med damer ( kone i,
kærester, døtre og søstre ) samt god t humør, og vi ·"1"or
næsten, at det er nødvendigt at vi i farve jen r-;. t e gr J
os som deltagere,så at festudvalget på forhånd ken vide hvormange de kan regne med. Festudval.s_et fors~J.G
sammensat således: Eigil P ., , Gyldholm , Iloumann ,
å

~FTERLYSNING~ Gode ideer og forslag til fe~ten.

-·

J

Spillet d~ 6. marts .:;_.~I
Hvid: Ri ch , Hansen
Sort: .Arne Jacobsen.
,-:1
1. e4, e5 2. Sf3, Sc6.
3~ d4" e xd q , 4. Sxd4, Sf6
5. Sxc6, bxc6. 6. Ld3, Lc5 Bedre var her d7-d5.Nu
skulle hvid spille e4-e 5 ,men han spiller 7-. o-o, d6 _
8. Lg5 (?), h6. 9" Lh4 ·Efter dette træk får sort
lejlighed til at rulle den hvide kongefløj op.Hvid
Parti fra v-interturneringen.

I 1.

har rokeret,hvao sort ikke- har,hvad der muliggør det
følgende.Den samme vending ser man ofte også i italiensk parti. 9. -, g5. lo. LgJ, h5. F~~mtvinger svækkelsen" 11. _h4. På h3 følger h4 og·g§. 11. -, Sgf.' .

12. hxg5, h4. lJ. Lf4, h3. 14. gxhJ. Næsten tvungent.
14. -, TxhJ. 15. Le2, Nu kan sort vinde dronningen·
for tårn+ to lette officerer,men det kan naturligvis
ikke betale sig 15. -, Se5 er bedre,løberen kan ikke
slå den generende springer. 16. Kg2 Det er ligemeget
hvad hvid spiller,han er ~ortabt i _alle varianter.
16. -, Sg6. 17. Dd2, Sh4+ Hvid fik ikke lejlighed
til at afvikle med Thl"
18. Kgl, Dd7 J 'Et stilie og
afgørende træk. Hvid opgav,da der følger ~at begyndende med Thl+i

-------------~---FRIBONDEN udgivet af Variløse skakklub"
Formand: A. Barkhuus, Odensegade 11, ø. TRia 5192
Kasserer: Vilh. Olsen, Høgholtve·j 16, Vanl. 744Jo8
Turneringsleder: J. Bruun, N.Frederiksens Alle 18 Brh.
.

943785

,

Holdleder og FRIDONDlNS eks~:S.Houmann, Rundholmen 36
Vanl .. · ·.
__ ·7 45215.
Redaktion: Arne Jacobsen, Stadilvej 8, Vanl. 716927.
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Dagsorden:
.
.
.
1. Protokollen fra sidste generalforsaraling opl:zses..

2. Formanden aflægger beretning til godkendelse.
3. Kassereren afLægge r' det reviderede regne!~ab til
godkendelse.
4. Indkomne foralag.(se nedenfor)
5. Valg.
6. Eventuelt.

For at indkomne forslag kan komme til beha.ntling,
skal de være indle~eret til formanden mindFt lo ~~~c
før generalforsamlingens afholdelse.
Hvordan gik det V .s. spiller'? }- Odense i I'1sk2L. .'
'lradi tionen tro, del tog de 4· spillere fra Van..:..00\S akukklub: Rich.Hanseh og N.B.Hansan,Verner Pede~sen o~ J~~
Bruun ,med andre ord de samme 9 dzr de 1 tog de .•:orsgivnd ~~
år - dej ligt at se negle, der har- så megen akal.e n t us L:...
at de vil ofre påsken til skak~
Jens Bruun klarede sig pæn t i me s t e r r-ække n - 3 iJOin.

i det hårde selekab,og det betyd~r igen,at Bruun forbliver i krøbenhavnsturneringena mesterrække-se fo r.,.... nr

Derimod var det sikkert lidt af an sKuffelse ~o~ Verner Pedersen,der havde håbet på at blive de..,.sk mc~tcr
spiller,men han nåede ·kun•i det næsten enarc t r-ac, tlo11
mæssige 4½ poimts.
Rich.Haneen og junr, N.B.Hansen spillede :: 2.k~.• ,mcJ
så vidt man har kunnet forstå var det ikke det at oic
sus selvom Rich.H" rykkede op i 1.kl. igcn,hvr... ...· han ot
så hører hjemme.Niels derimod spillede dår:.ic;t i et pa.

partier og må prøve kræfter endnu en gang i 2. kl. Lid,,

mere rutine i spillet vil ~øre underværker,hvilket o_så har vist sig i klubbens vinterturncring,:i:vor L...Ln

har spillet sig til gode stillinger,men hvor r Jdstanderen alligevel er smuttet med det halve eJ1er he1
point.

Her ~ret Jf Rich.Hansens gevinstpartier.Rich.Hansen,der
blev n!.'. 2 i sin gruppe, kunne forøvrigt have vundet den ved
lidt nøjaptigere spil i sidste rundeJ

sr~.llet d. 14-4-63.

6.runde.

r.. -vid-: Kr. Jensen Gelsten
Sort: Rich"Hansen
1. c4, dt.· 2" d4, g6. J. cJ, Lg?.
4. SfJ, Sf6.
n-o.
;sh j"
JfO•
1

7. LdJ, e5.

11. Le3, Dc7.·

14 • ~ 4 , S f'4 •

15 • Lx S , c xf 4 •

1,. h2SiJ, Td8.

18. Lfl, bS.

5. bSd2
9. fTel,

8. o-o, fTe8.

hJ, bScl7.
lo·. 1bJ, c5.

·L .

12. dxc, dxc ,

13. bSd2

16 " S h 2 , Se 6 •

19. Dc2, Lb7.

2o. aTdl,

ri1dt.
21. 1c'4, aTd8.
22. TAT, TXT,
23. cSd2, a6.
.
2~.
'-t4, Jd8. 25" eT·dl, h5. 26. gxh , Sxh. 27. Lg2,
c4.
;::.· ..,;el, ·1:.5" 29. axb , axb ,
Jo. fJ, Sc5. Jl. Kfl,
3b;; •
..,2" I~E-2, Sc5.
JJ. Kfl, Lf6. · J~-. Ke2, Lh4. 35" b),
:.:xel.
36. IC.:L t SdJ+. 37" Ke 2, Db6. JS-. Tfl, De J+.
39. Ifdl, C..?2+. 4o. xc i , cxb. Hvid opgav.

---------------
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ONSDAG d. 29. MAJ
.Jea t; r e Lae n har besluttet at arrangare en komsammen på
den.. _1 6.ag ~!'ter genneralforsamlingen.Man regner med,at den
er afslu~tet kl. ca. 2o.3o, så damerne møder op p& dette
tidP!JUnlct, rla de næppe har lyst til at overvære generalf orbd.ffilin5cn,men de er naturligvis velkomne. Mari antager
ikke,at den store dramatik skal uds]!illes,ejheller at
n. ~gfri li5e~r Lude med sprængstof1~ ,der ske L affyres denne
13.I t t:ll .
Jtlr det t_e. _·eiv:-"'i~e..s, e.r ramme.x:ne. .endnn ~~...ae-l.+ ··fast leg't: e,
men vi kan rØb&,at flere er gået i ·gang med forbereddelserne.~er vil o6sa. bli":"e lejlighed til en svi.rJgom efte~ de gore
ta.:1................ d.&B toner. Spiller sønnen kla.ver eller kan svigermor s:n~e,så·lad dem ikke·brænde inoe med talentet,min giv
et vink til (lyl§holm eller Jacobs~,der også tager mmod
fode ideer til festen.
11

ONSDAG d. 29. .t:AJ

skal
:::.bsolut ikke være en prætentiøs komso.mmcn,
me11 ;n ~ftJn,~vor ~an hyLger sig med and~t ~nd netop skak,
«o t sl::,-1. v ær c en o.ftcn,der hviler i si.s s e Lv .mcn a I Ligøve I
~il det af h0nsyn til restaurationen v~rc en cad ting om
~'-~ l:;i:1 L)-~ ·u:i. llet ter f er ud hos kas □ereren. till~ t ten vil dæ. . . c en ~~c.p· kaffe med tilbcnør , den kan ucg ogE:c:t købes v e d
i,,,

i.ndr·.:i.ngl..!n.1?riscn er· 4 k:f... Vi ses altså
ONSDAG_d ·-- A2_9. ~.tAJ.

j

-1
I

SÅ ER DER SOMML:RTUn.NERING EED
SKALP~ JAGT OG

F O R G A V R

TURNER I~ G.
Allerede????
-Ja,sommeren nærmer sig,selvom man ikke rigti0t føl . . r
det' i disse kolde majdage.Førstkomne onsiag eft€r generalforsamlingen går det løs med skalpejagt,en dejJ.ig
let' form for skak.~~an behøver ingen Lndm s Lde Ls e ,man
kommer kun når man har tid og lyst, og inisatseo er 25øre
pr. aften eller 2 kr. for hele sommeren.
Vi vil lige rekapitulere reglerne,da d3r si~en siust
er kormnet en del nye medlemmer.IndviklGd~ - ja,men kun
på papiret.Der spilles me d tidsforgave,såleiea:
i\icaterkl. - 1. kl.
lo min. - 12 utin.
ii
2. kl,
·9 min. - 13 min.
1. kl. - 2. kl.
lo min - 1~ min.
Spillere fra samme kl. får hver 11 min.
(skalpb)
Taber en mesterspiller afgiver han 4 points
I
t
li
i
4
1. kl.
..
I t
li
il
il
2
2. kl.
"
Ved remis byttes points - eller sJalpe,0·1 man vil.
li

I

,t

j

d

Desude-n vil der også blive arrangeret en sommertnrnoring
hvis deltagelsen er tilstrækkelig.Indek ·td 2 kr.• Der
spilles så vidt mulig, t alle mod alle. Hve_• spil ler f~i :45 min. Spillor~n-~piller fra
M.kl. - 1·.kl. afgiver førstnævnte "")0nde f7 i forgave
1
11
11
M.. kl. - 2· . kl"
s_e>r. bl
1. kl.-· 2"kl.
"
rr
bonde f7
·,:
Spillere fra samme klaeso spiller lige.Sidst SpLl~~de ·

vinterturnering er afgørende før,hvilkcn klasse man sp~ller i.
----000000000000----

Annonce:
Undertegnede er interesseret i køb af 3n bre~t
spritduplikator.Kender De en,dcr ligger inde med
en sådan eller som kender 0n,dcr er på et kontor
hvor der i en afdeling osv. osv. villt jeg ierne

høre nærmere herom.

Arne Jacobsen.

Nto.~:1~or arii øres at i l l i r-gon i vi1.:.t2rtlll"r:cringcn, ic1ct . _
t2l_let i parer tes ang iv e r hvormange kampe: vedkommende ·

har s~ilLct.Scm man eor,mangler adskcllige cn~nu ~t: ~ar
Epil .... mesterl lasse-n ,før turnerin:cn blivor f~rd.ig.
Ll~st ljcgcr ~-Bruunfulgt af Vercer P,
fuesierklassen~
. M.kl. fortsat.
(8)
Hj chard :-~anser
4
·1 (6)
V. Olsen
2
(7)
Hans er
N. B"
Arne Jacobsen
"5½ ( 8)
2¼ (8)
c .t ~ ernquist
Egon Rasmussen l½ (J)

J. Bruu.n

6½ (9)

V.erner Pedt..rsen

6

B.J1"Voss
I•:urt Køhler

(7)
2½ (6)

s.t.:i:ou.mann.

2¼ ( 6)

(8)

5

L;. klasse:·
B. G.yldholm

I

• t ~ ..

5
4

L.Kastner
II.klasse
sv.Åge Svcndsem 5

(6)
(5)
.,

(5)

:r)eE vær"':'e hal J. :Bruun måttet melde sig ud af klubben,
da hin i n~rmcste fremtid rykkar sine teltpæle op og
flytte~ til p~ovinsen.Vi håber,at han må finde on klub

dc~,hvor han len forts~tto PS dyrke det æ~le spil.
~en al~så,dcr er endnu to spilleaftericr inden gene- ~
ra1fc..rsamlingcn. Kan vi få afviklet nogle af de mang- .
Lr adc p?""'tier, således at det er muligt at lave præmie- .
uddeling denne aften for vintcrturncringen,så ville det
jo v~re det morsomste.
ten præmieuddeling vil der måske blive den 29 maj 63,
og net bliver uddelingen af præmier for en turnering,
dr7 blev spillet i 1961-62. Det siges at bestyrelsen

har ta.gci:: sig sammen til at dette kan ske,nu får vi se.

----------------------

rP..:':.BONDF'I\T udgivet af Vanløse skakklu.b.
Formrnd: A.Barkhuus, Odensegade 11, Ø. THia 5192.

Kcssercr: Vilh.Olsen, Høgholtvej 16, Vanl. 744308.
Turn.leder. J. ~ruun, N.Frederikscns Alle 18,Brh. 943785

Hcldl, cc: Fribondons eks: S.Houmann, Hundkolmcn 36 Vanl.

745215.
HPriaktiC\n: Arna Jacobsen, Stadilvcj 8, Vanl" 716927.
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GÆb.dJl.LP.OltSAM.LIN.G.8U d. 29. maj 19 63.
Formanien bø '1~ velkommen til de frehunødte medl emner-,
1

hvis anta:i efi'J.rhånden nåede på ca. 2o_. Til dirigent
ealåB-"J.'CVoss,aom blev valgt· med akk.Lamati.on,

tate,rede generalforsamlingens lovlithed .o[;
gav Tiarkhuus o~et.Formanden opl&;ste p~ntokol..L~u frR
sidste genera~toreamling 06 omtalte endvidere vor
indsats i den -nylig afsluttede divisionsturnerin6
hvor VS l.hold.ikke kunne klare vanskeligredcrn( og
måtte nøjes med en 7. p l ada De auden omtaltes rle udcif'c

ter man havde naft i samme forbirdelse,idet L~U kun.
yder tilskLld t1:l rejseudgifter udove r 150 kr. ,el~ r~t;
hård belastning for klubbens økonomi,da man f'""'a kltib:_
bene siie ikke·~:lllente, at spillerne selv s ku" le betale ·
rejsen1hvorved~;klubben til dette har ydet Joa k1. ,ior'

to rejee:L\.tloldturneringen karakteriseredes t.Om nog"e'nlunde .VS havde placeret sig midt. i feltet. T(lubbens

be s t'åen afhang ,af med l enme.rne s tremrr1øde, O{:,..:S.å for· de
nye medlenuuer ,~er alt :for ofte så et inere el: er nn n- ·dre tomt lokale -- i eomlne:t-må'lle.derne ville nen ar:~:-~n~.
gere sjle.lpe jag:t~ og sommertur:peMng med for·E$~ve. h.1 u"L)e
bens ~edlems.tal var i øvrigt·, J9 - 29. a1,..tiV.§'~lnf-l:~t·~v·c
og 6 JUJliores. . .
. . ..~ .·. ~·
. ..
Iloumann faresili.oa, faste r-unde.r; id'et· nor;le · .'i1ø.0J'f... ·ofte ·
andre lain sj@ldent og der11ed lan'.gsom afvil-"1Tht e-r-·
vinterturneringen. Formanden lovede dette • .c,.1. t'Jr'· e;,_.lkclte andre .i.ndLæg blev f o:i:mandens uereti1in-~ gat ~::.;nd t ~
Hegnskabet gav ikke anledning til større ~~sky.J~.on..

Kassereren havde opstillet et vejledende bud~et,ct~r
viste a1 til dispoeition af øvrige udLifter-~~kke ·

.

f aa t e) med det nuvæz-ende me dLems t a l kun

..

VL.r

760 :~r.

:1enstillede tiJ. med.lemmerne om ikke at være j r a s t ance samt ekaff.e ::p.ye medlemmer! Arne Jacobsen g j oz-d e
opmærksom på FRIDOND~Ns beskedne udgift, h\ J.lket ..Jk:ildes G~isti~n Bar-khuus , der uden vederlag tryJ 'te r vort
b Lad ",Reg.p~kabe:t,..,godkend te~
- ...

~-.:... J:

~!

tJ ... •

•·

""./ J... i •

•

.. ..

~.· :.r.'

og·

Til v ~lge t " ar
1 n4ko~e--~r s l.a .;::·
_f;t!rme.Dden ("<
A.fn.rk iuus mc dtog·
nve.lg. V. (1.)_5,.,,n kt.t~ a:~. i:kke fort,1
s=rt t e s om kas se'~~
g i 3t~et ble_v -va'.lb•°t' B. Gyldholm. :,'
11c;.1.Il tatL4.'.ede '.i.Olsen foI' i1ans~rbcjd.0..,dar hav de vær e t
1
til etor gavr for k l ubbcn •.Enq,vid;1•e ble:v Ohr . _Faber
e1.:nvalg~ og \. Olsen v ar vfll~ til at lade si~g,"°.-;Y.~lge
som bP9tJrelE:eamec.~lao.Hcrnb~ll blev val\t rne d ak·\.1amati on., da har viste sig i dø'rT.:.n og Sejr Houmanp blev
valgt til aup p Le an t c Sch c Juc ob se n _vJl for,tso.;tt~ som
revisor og P.1tosenstand aom- tev4"sbrsu.pp,i eant·~·~•~~
Unde r ev e nt r e L t havde flere: ~01...d.~t f ~
-.
. ~~ ,,
.
Pe::i:i Larsen SI ur-g t e om klub bel'! el<._!3is1;,~q..,_e~ til: :.ti&Jste· .~.,

7

0

1,

{ r.., ( e
t:u-~i::!

:t e1"

en bemær knin{:, fra. .i.iOLlBH.inn t.· 11v11·ke t ·"fhan
,.s~ly,. om Lcka'l c spøz-gamå Le t ~.fter!JJ,:nden bliver

nkt·uel t "P~- ~arsen gj cr d e errdv fdc rc · _q.prn[r'ksom på rive
.rifc:dl.e.LJ1J:1er,,s.orr ingen taber si6 af. ·.-~.--. ;.~ ... · ~· v ·

:::;)~~{J~ ~1~.U;r6te om broget LH])V .~"'i1nf.-Sf:-A·rs~eridsen\·..1
me.l:}tP: _ o~sa ;lllftn bur do tJ.&o denne siai;; op, hvc,jft,41 Faber
svax:iJå-, at ds r måske i sto.::it~n~:va+ eqr.-yi~\t:iflslut- :.
ni:ig,merJ a;rfEringen viete, at ;tilE:lu-pn1~::?p ;I\!rtigt... dale~_e ,hv,a·d C ~l:' Lkke var till•tevn Ior-,nbgøirrtren ny-.
-valr:Jte;,,. kfls:.~~:fe_r Gyldholm spur~t.e, 011 ?:l;y:an.k..omnb- i ·
kl:itb~n. ,sJraJ~ s burcc betc..le, eller
man'r•rø·Nit" efter
et f!ir" g·an·g:e? skulle snakke om nieµle,m:9'"~_k_aoi.-l+&r-:,-1"var · _.
-.b~d-e t·o r 0 6 "imod - formanden _;bi,fald:f'. d'e:t;:<tk~ ,,eelvj

1

~Jn..

n~:~

-::0~~- '.d...~.t.
ke vill€. Vg;re en øk;on·omi s'.l{. g~vi'f.1s·t ~Voe: e .
gjQ:f.t;?. ·,~9:~,~~r~ som på alle de :t;pistet~:"ae]_fi· v:ar f'ot:uden. skak og Barkhuu.s slutted'e med at -- omtal·i!l -DSU·•;:,_
1

st.:1ttef orenirg ·_ lcontigen:t Sq_ kr. @-r,-igt ei~·5oo'"tkr"
livsvarigt - der ikka ~avde haft den: forven-=t-e;cl.e succes 1 o~ de1med sluttede gen:er~f"ors~19-f~fernrt1e.d tak>

~~: ~irigen~:n for god ledelse
se skakklub..
·
.:
f" #

.... .,.

.
---000 Goo
. 000---

-

oe

r.: ~

J.

~r

,,,~1J

.

i

~;;;•"' I.'. r:i-1N
,.J!
.•,:u,,J l .t,L

e~~eve fdr ·Vanlø-

.

Selvom ti~sJutninnen ikke var overvældend~~så yår
f~emnin-~n h,j.Klokken h3lv ~i va~'dcr hatae i sinde
ai~indf1.t1dB::..rei,s,kommet.Når man viste s:Lg,biev man
s'trr_ks ...tcy!:ek{
t nt:H.1 i en stol . . .yeq
,
,-1,.~ -kaffebordet med en

et stykke wien~~rød foran s~.. Da ~a,n
men t8, at vi l: avcle siduet. .,ldnge 110-k·~ned;,-0;1:w, bordene
rytlo....:t til s: de, og dans"en.,,kunne·•:n'e(!;ynclc· ·t.i;l et orket. ter, clt.1" var sanmt:n sat af A.Jacobsen,der selv s·pilJ op kaf·:':e

•.Dl::;

lede guitar.l!;ndvide~e var der en Lar rende Jani te.;:...
og en ie.i~~-st. I 1_.,?.egynd 7ls;_,n var
ikJ:i}

t r-ænge e L ~f- Q.aJ:!E:);g~-1.v,at ,~en

ger

,de~ ~kq.m

ef~er

l\l~-~~1

QJ,];·u.~ 11._

af den •f'~Ij~te; k~ se.~_.ø,1 .,Att ene ns ..s t'ora., ~(i; Loi.,
leikaork~tret, d'"er,,:mest •l?Gståd af Houmann '
hvad i ~-ø.-igt og.så "f,~~tdE!J11tagerne g,jorde... De
()g oang t-·: forske1~ige russiske f o Lke s arigo ro. n..
ublikum yar vilde, ~.f,;begejstrir1:g. Da Faber cJr..tes_, a··
at vi ogse bunde have . . lidt mere højtideltf+. u·nde~hold-.
ning,,ha.v-• han .få~J. tilJ~i.el-se ti-1-at be a t i.ge ece_nGn.
og cp Læaq ncgil e- ,d:1:g~te
J~p "danak ~J;y.-r·ikez.::,-•Jnen Eabe:...
glemte rl!ii3værre ,~ t f'or·~æl~e· os ;~h,(em·':J.cl?pne dtgte1;. ,v:ar.
..5fter enQPu et par danasnumr e kom Chrietian rar1th·.1.us
og Karsten Koef9d )3lem f'r-ern med: nog:J;e =ange t'---~.i'~I,

at

fra Lysti..ge ~iser,Karsten-med en ukulele i hånden,
som han brug/te fli\_!.igt. ~fter d e t t e i v . 1.r k'Lokken anar-t
v:d at v ur e l;lalv tolv·,s'å:(Øf-t~r en halr ti~,f~-,svin::se:rn

matte f_~.§r~a.rrangør~i;ne h~rdt og ,.brutai t s_mr~e pu.b.11kum ud, sp Lv ·01n de m_
eget nødigt .vLLl e',
z::s
t.

L

TAK.

"

!

f

·- . .-

I
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i
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•

,

VINT·ERTUl;i,iJ.RIHGI;i'f.__vil vi i ikke omtale, ·-le11,:,ku.r, J11jee

med at b~nge·., et ,._parti -:- .e n lille, knaldperle - frJ.
t ur-ne r i.ngen , N::n~Hansen. v.i aer .he r t at e.rt et:
,

.._ - r !

Sort: K.Køhllr

Hvid: N-.B.Hansen

.

..Spillet\d
d..!-d4

2.

J.

~l-f3
..- -c 4

4.

q_2-l?3

5.

S"bl-d2

l/5:i-:.!ma.j -

..f,7-f 5 . Sg8-f6

b7'-b6
Lc8-b7

"et-e6
.. 7:..~q.,
' ,s
2~a3· ·~\q

6'·i
1

e2-:-e3

8.

Lfl-dJ
,,

9.

o-o

Det ,~v..ar

. LfE3"-e7
o-o d7-:d.6,-:.

PP 'tafe ,at

19.6).
..
Lcl-b2
.

lo •

. 11.
_12 .

lJ.
14"

15

,

d4-d.c;

Ld3xf5
Sf,3-g5
, Lb2i-:C 3
Ddl~h5

16.
1 7 •.

Dh5:,:b7+

DlJ3 ~h8+

· So8-J.7
e6xd5
d:::x:cA
'
C4-_(;j

Sf6-d5
TfB-16
r;;; ·~"l'8-f
- 8
-

MAT:

man ville have pr@mieudueling fø.~,

sornrne'rf e~ien.._.af den endn~ ikke ~f sl ll·t te de vin-~ .:rt.u.,.r·"-

nering, mw d~t ~ader sig ;!_f. !elvsagt•: ikke c;ørc. Som r. :Jcl-:;
1

vanlig er;det mesterklass~,der er bage~\cr,mr~
efter sommerferien er.der sikkert en chanc~ i
tilknyt~ing til sommerturnering og skalpejc..~t.
~.iJ,.

rtVOJl\"ili SPj LLER M.AN hJ (eller h6) ?

~

·,

Negle gange svækker man kongefløjen - til andre
tider ik:ke.Er almindelig regel er i hvert fald
Gi.t man .u.ar re keret inden modstanderen har foretagEt rokade~så er det uklogt at spille h3 (h6)
Dcrtte kan je{ gedt afsløre nu,hvor jeg i to pa.rt..Le'.' 5. vintei t ur-ner i ngen har fået et gbdt angreb
på .ie t op denre fejl.Man o:pru.1ler nemlig let mod-

.:

etanaerens kcngefløj med h6 efterfulgt af g5
og g4.
Se følg~nde:iksempel:

e4

1~

J. ~ ·

Jc4

e5

Lc5

' ..... L

2.

SfJ

Sc6

Italiensk spil.

o-c
Sf6
. 5..
ScJ
d6
Snrt tri:ekker u.d roed rokaden for at se om hvid
s lJ.u.lle .-J pi11{, h 3
4 .. -

t:·

h3 7

Forhindrer ganske

·-

L

'

.. .
'\

..

vist Lg4,er ,ltså ikke godt.
6.
h6
7.
d3
g5
Nu re~ man pludselig angrebet.På g4 kan sart
Flå med springeren -g4 ken ikke forhindres effek~
t av t , So...·t sttr, overlegent. SelvføJ.gelig har hv~d.;
epill.:t dårl:.5 t ,men man ser dci t ofte - det er 1

rutinct7æk Ol så g~ld0r d~t om at udnytte d~m.

A.J.

.
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Så er vi begyndt på vintersæsonen,og vi har fiet
.en de L nye medlemmer, som vi ønake r h j e rt e Lt g v e Lkommen •i vor klub, og udtrykker håbet om, at d_e vil komma til at befinde sig godt i vor kreds.

·~ Det var med.bange anelser holdet tog til Glostrup~der efter sigende var forstærket siden sidste
år.tiet teenede dog ret lovende.B.Gyldholm - deby~
tant - var den første,der vandt et parti - Sch. ·
Jåcabsen remisserede,men i den følgende time vendte
billedet.~fter Vose' afbud spillede Jacobsen og
ich.Hansen på 2. og J. pladsen,og selvom-begge
stillinger var 6ode,blev de begge forlist.Verner
Petersen på 1" pladsen ·~hyggede s i.g:' mod den rutinerede Godtfred Jakobsen,fik en meget fordelagti3
stilling efter en snes træk,men fik så de ændret~
tideregler at vide,4o tr~k i de 2 første timer,os
med de to minutter,der var tilbage,forsvandt forlel,
parti og pointe .
Å ilbage er der kun at slikke sårene og tænke _1å
hvad der kunne Vt;re zjort. Det er uden tvivl trsning
1

holdet

a av ne i-

- hvem hue ker endnu

ikke vor kamp mod

SundLJY for et par ir siden,:1vor vi lige forinden

havd e haf t jubilæu.rnstu.rnering.~{un med nød Ot;'; næppe
reddede Sunduy sejren.
Derimod klarede vort hold i holdturneripgen sig
be dr e .Resultatet bliver eandsynliLvis 4--4. s._l\.. Svendsen og Verner Madsen - begge debytanter - gjorde
deres skyldighed - desuden vandt vi en uden kamp,
OG Jørc;en . . ranse n havde ogaå en vunden stilling ,men
tjorde et fatalt tr~k,der bevirkede,at han kom i
træktv~n& og ~ens bønder blev spist.Jarkhuus fik !n
hæng~stillin& med en bonde mindre,og det er ilde i
et r-en't bonde s l.u t ap i L,

Trods usikkerheden en ganske pæn start for holdet◄

'

Vi bringer her et parti fra m~tchen.me~lem
Hvid: Sv.Aage Svend?en og. so-rt: S.Zenthen. FS.
Spill·et ~·en 2·5-9,63'~
•

1. d4,

Sg6.

2. c4,

g6.

5. Sf3, Lg7. 6. Dc2, 0-0.
9. DxL, Sbd7. lo.0-0, Sb6.
lJ.Sxe4,S.xS. 14.DxS" Sc8.
s t r derfor noget friere.
17.Tfdl,e6.
18.DdJ, Se7.
21.Lb2, Tad8. 22.DeJ, Db6.
25.Tel, LxS. 26.TxL, g5.
å

29.Txe6,Sg?.

)o.TxT, TxT.

J. ScJ, ·d5.

7. b3,

I

4- eJ,

c6.

Lf5. 8. Ld3, Lx:L.

11.Tbl, TeB" 12.e4, dxe.
Hvid har mere terræn og
15·.Lb2, Sd6. 16.De2, Sf5.

19.Lcl, h6.

2o.Se5f De?.

23.Df4, f5.
27.De3, f4.

24.h4, Dc7.
28.De4, Sf5.

31.Df3, Da5. 32.aJ,

Df5.

JJ.Ddl, gxh. hvid er trængt noget tilbage,men selvom sort har vundet bonden tilbage er det hvid,der
har de bedste chancer - god løber,dårlig sort bonde stilling. 34,d5, Dg6. 35.Kh2, h3. Dette træk
skaber størst risiko for sort.
36.gxh, De4.
J7.Dg41 Te7. 38.Tgl,
Så erg- linien
erobret totalt.
- , h5.
39.Dc8+,Kh7. 4o.LxS, TxL.
41. TxT+, KxT"

42. Dxb?+, Kh6" 4 3. Dxc6+, Kg5. 44.h4+, Kxh4.

45.DfG+,Kg4. 46.D0E+, og eort opgav.
---oooOOOooo------oooOOOooo---

Tfi.,d~INC. S'J.iURNti1IliCJN.

Som omtalt i sidste nuLTuner ville der blive arrangeret en træningsturnering for at få klubbens
spillere lidt ind i de gamle skakfolder igen. 14
spillere deltog efter en 4 runder Monrad,og turneringen blev vundet af Vilh.Olsen,der sluttede med
J½ points,og således kun måtte afgive et halvt p.
- forøvrigt til Uffe Houmann,der stillede op med
sn smart patfælde.Nr 2 blev A.Barkhuus med 3 p. med
bl.a. sejr over Verner Fetgrsen,og Kurt Køhler
blev nr 3 med ligeledes 3 p.,men med dårligere korrektion end Barkhuus.Det var ikke udprægede favoritsejre.Verner Petereen fik kun 2½ p. - Hj. Hansen
holdt således remis ved evig skak,og Uffe Hownann
fik ligeledes 2¼ p. med bl. a. sejr over Hvalsø
Petersen
Alt i alt en morsom turnering.
oooooooooOOOOOOOOOOCOOOooooooodo

fra
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KASSLRiREN.

Siden sidste oversigt har stillingen ændret sig
en'dcl,helaigvis til det beclrc,samtidig mcd,at en
vis,dcsværre nødvendig sanering af mødlr2msbcstan.:.
den har fundet sted.
Pr. 1. oktober ser billedet sådan ud:
Restancerne er reduceret til 60 måneder,fordclt
på 19 medlemmcr,mcns 18 mcdlemme:r er lige med eller har betalt forud.4 medlemmer er slettet for
restance,l er udmeldt og 6 nye tilgået.Desværre
eer det ua til,at vi i den nærmeste fremtid m~
elette endnu 2-.3 medlemm:..r for rcstancc"Dct bør
i dJnne forbindelse nævnes,at der i sådanne tilfælde sker m~ddelsc til KSU,hvilket har til. følge,
at de påLældcnde ikke kan blive optaget i en anden
under unionen stående klub,før deres mellcrnvær.endc
med den gamle klub er bragt ud af verden.
I det store og h~le ser det ikke værst ud.Klubben skylder ikke nogen nogct,og har endda lidt
midler i kaos~n,mcn det må v~re vort mål at få allo '.restancer likvideret,så. .:.!nhvor til stadighed
er lige mGd,Det vil lette arbejdet med regnskabet
betydeligt og kræver jo ikk8 ofre af det enkelte
medlem,blot en smule forståelse,som man naturligvis m.l kLlnnc r~gne me:.d.

------------------jc. ~ d cn er i fuld gang, når dot t..., skrivo s. Som be «
kendt spillae der i år mad faste .runder,og det
må kraf-tj_r"t henstillen til epillGrno om at sende
afbu~ til noaetandcrnc - o~ntu:lt til turn:rings1,:C:cr horn bo 11. Er d c r til en fast r-unde IK1:ir~

S ..~rl'·}Yl AFD1::J, v i I rl:n p9.e::ld\..'.ncl,.; spillc:t' eftor d cri
;.lmiudelice l time.~ vc n t o t Ld .e.i\ E'i1 HUL~
S1.r:l_u::t e!" l'1:::;;;lJrnc fo-' vin-tertur.nG.ringcn.
Srilledatoeri .rur de iae t c i'lJ.nr~r::1· oJ· '1.t finde i
·r -,
. 0 ,.~ l J. C I"' c--11
C
r und ~ ~ i 1 ·1 C •r· f' .-~ ~... ,.
.._, 11• c1,, 1· ,;i re
t abc I ot et i;uPn0rint,2sh.,Jm2.,rJnl..:.d0c l1~n kar' e0,
17c;·1 in,'d:i::iillc"':'c t C!~,sa".1·~ hv i Lkcn f9.J:'VIJ .h an cka l.
Ti'}'
iJ~·1·t
J.'.
.,. ,l, ... .i.J (•"'T\.,.
......J
r -.. •

I

~

U,

1.,, ~,

U

.

Y'1l
.!.

~ ~ t

t..,

have. Står der i rundetabollen ud forf. eks.
4. runde 3-1 betyder det,at nr. J skal have hvid
mod nr" 1. Noter datoerne,oftcrhåndcn som do
fremkommer i FRIEONDEN.
Nar der Gr tomme mellemrum i turneringekcmact skyldes det,at nye medlemmer skal have lejli~hed til at træde ind i løbet af torneringen.
Vi håber ikke blot,at skemaerne bliver helt udfyldte,mon ogsa,at der må oprettes nye klasser
jvn~ bestyrelsens indlæg.
Og så vil FaIJOND~~ ønske Dem en god
skaksæsom.
Vi vil allerec•e nu €:,øre opmærksom på,at klubbernes intGrnc turneringer er Gn slags forrundc
til det indivitlucllG Københavnemcstcrskab i skak,
men nærmorc om reglbrne vil følge i ;t senere
nummer af FRIBC!ND~N •

•
·TA.i.
l1;SLU~ 3}'IL"

(for-ts~ttclsc)
Onkrine kl. lo,da spill~t blev gonopta~ct,havdc
den spanekc mcst~r Pomar naturliiv1s ikke bekymringer - han spillede hurtigt o~ sikkert:
41. -,
TffG. ~.2.Tg7+?!{h8.
4J"Tcc7, a Lt aå trakgcntu;else,don f0retc del af plnncn blov virke43
K\_g 8 • 4 4 .,Hg
1,;- 1
1 -·1 g. J. O r li •
' m.L" !,... ,::J0
4:,.Kf2,
Ti'f6. L. 6.'11d8+, ogsi d,~ttc har ingen reel
kraft,mcn blot aflcdningsmanøvra til d~sorient aring .
46. -~ Tf8" 47.TdG, Tff6.4srrb6, Kffl.
.!!9.'I'd7 ~ Kg8. 5o . ·re.6, .8n<l!1u nev do sort ikke
i:~jl~t ,s~L dc:i..~for 3tk jeg over t t.L plan nz , tot
en JVJntu:l tr~ktvaneoetilling,raen nu skel de·
}J?.sscs pi.Dat cnc st c ri~ti.ge c r ~;h5. Sor·t spil~.-.:.uu
o:f·cci· Lang b o t ærikn Lng ~L'hg6 o~. do r fulgte
.
.L

s·i'KOLOG I SE

1

.!-

0

- '

0

0

51. :r.:8+, Tf8.

52 rrx1·, ICXT"
v

53. 'I::;:h7

og det tog

Botvinnik endnu 25 tr~k at vinde denne stilling~
Der er mango ting der ikke fremgår af en turneringsbu Ll c t i.n .
Efter Botvinnik i Deutschc
Schachzei·i.; unr; -- forkort et"

D

~ketraord~nært delegeretmøde i KSU.
KS1J' s bestyrelse havde Lndka Ld t til ekstra ordincr t de Lc gc r e t.møde 2o. sept. ,hov•~dsaglig på g,rund

af år□regnskabet,som ikke blev godkendt pi det ordin~re delegeretmøde.
Formanden K.~.Schou,□eddclte til indl~dning,at
Lestyr~lsan som følg~~: til dels ubeføj~de angreb
fra forskellige eider ikkJ kuntle ~odtage genvalg,
?b omtalt~ derøfter det,arb3jd~,d~r va~ pr~st~ret
1 de 4 måneder,der v~r !orløb~t sitlan dat ordinære
delegeretmøde.De vigtigste begivenheder var i kronologisk orCen junio1".11~tc11en uo d Sk,-1.ne, zoneturne-

ringen,hvor E~nt ~arsen placerede sig som nr 2,samt
junior-holdturneringen i Haag,hvor det danske hold
erobrede en smuk førsteplads.
i.le Ll.cm Danak Skal,;: Jn.t on og Arbcjdsrskak har der
v.:zrct for~1.J.ndlet om n23r:.1i?rc samar be j d> .Jcovi'.'.:lrre

endt~ forhandlingcrnJ uden resiltat,idat det fra
~SU 3 side blev frc~1æyet,at formålet m~~ sa1arbejdet s ku Ll e være en aammena Lu t n.i ng af de to forbund,
før elle:i:- senere,hvilket Arbejderskak ikke kunne
1

akceptere.Nye forhandlln1_,;,€r

l;J....

i.1.~l:e aftaJ:t,men de

enkelte afdelinger inden for forbundene er frit
stil .... o t :1ud hensyn til s'lntarLejde ind Jyrdcs.
For111andens boro t m.ng ,:;odkandter:i efter Jn mere el13r mindre sa3lig disku0sion.Re3nsknb~t blev ligeledes eodkendt .rue n eav an Le d n i ng til l2n1~2rc menings1

udvckslins _mcd man3e dreje bemærkninger til de implicerede .. '.l.rsaeen var KSU I s forri5e kasserer, som
pænt sagt ikke var sin opgave v ok aon ,
:~t punkt p8- dagaor de nen af sæ.:."lig iY1torcG3l; for .
de onkel t'3 klabb~r var sporr;sr.iålet o·:i kont i.g.sn t f or=
b0jcl2e til KSUtso~ bGGrundclGs med stadig ntigsndu
omko e t m.ngc r Dc r vc d t ogc s en forhøjelse på 2 kr årligt pr. medlem, hvilket sammen med en li~,:-.:.: så stor
forhøjolc0 tidli5Gr0 på året giver en sa~let merudgift for klubberne p~ 4 kr pr. medlem.
Bestyrelsesvalccno forløb roli~t.Dcr foreli en
i

kadidatlistc med Jør0cn Hågen Hansen ( .~3) som for-

mand 03 Børge Andorscn (KG) som kasscror,oc denne

liste v a l gt o s ud en {;1odkandiiatc1".- S!l vidt man kan
dømme det, skulle den ny bestyrelse være o gnct til
at br i ngc den uro til ophør, som i en længere periode har pr~get arbcjdclt i KSU.

!'!ødet sluttede med den obligate tak til den gamle ledelea,hvorfor den afgåede formand kvitterede
med en opfordring til kluuberne om sammenhold og
loyali~et overfor dbn n~ tLstyr0ls~b
·
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00m omtalt under' r-r f e rr t e t af !(SU' s delegeretmøde er v crt k:_nttrcnt t~l KSU i 101.ict af kort tid
c t c gc t mc d 4 kr årligt pr~ mc d Lcrn , og du det ikke
,1 1· sandsyr;li[.t,at klubkaescn selv kan ,iædc;: denne
. . l j. c.t1 ae vm«~ v i.- S.r~2.:C.!.O
I
,C,.J:'
•
....
"
torno
UC.VCJ IO.i."' pc ngcnc pa·cn

~llcr and~n m~do.Forløbic holder vi den tåonde
året Lld,men 3c\ sker der OGSå no lr ncgc t De n mc e t
nærlir;6 end·c ( og .11€' e t ube--hagc:ligc ) udvej
en
v

er

forhøjelse af klutkonticentot,G0n ~c~ rn& findes
andre vcje,f.Eks. mcdlomstilgunc .
Vanløse har cftcrhindon cu. 50.000 indbyggere,
hvoraf knap 4o er ~LdlJ~ncr af VG ( OL så er der
or.dda :. ucll21:din[.,G ;; i!.:,.:llcn). ::Jo t t.c mo d Lems tu.;
kan ;::._ inscn

1.1c1.(;.1.J væ r c

r;t

[;:1ldi[:t

uc'i.t:i.,..yk for den

._ki..,.1rllse 1nt,:..:ccr-:c .... i li:tcL.. len ~ so Lv det dobbcl te
--r ill~ v~rv Lanr.t i unde r-karrt c.n, Der må v~1rc reelle
cD:..nc0r rcr 1.:ir!å.2t GL fordobling af mc d Leme t a Lf.e t ,
C:ct gælder blot om at fj.ncJ.,~ t:gno~,c ml d Le r-, Vi har
i ndLe d't et s amar-be j d e rne d et af :::listrik-t;sbladane,
og d0t skal no k 60:cc. 3i!j_ virkning, rnen vi må også
appc Le r e til mnd Lcmme r'n c ~!LVGr cr.ko l t af os har
i sin familic-cll01· bo kcnd't akabr kr-ccl e ocn eller
fle:1·,2 ckakt nt c r-ocacr e de s som of t. kun behøver et
·1
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SIDSTZ NYT.
Divisionsholdet tabte - men kun med 5-3 til

Sundby.Nærmere i næste nu.mmer.Barkhuus tabte
hængepartiet. FS-VS : 4-4.

PRQGRAM FOR OKTOBER:

.

9-lo. Hænge- og manglende partier i vinterturn •
i s-i». Alle rækker spiller 2. ·runde. i

turn.

23-lo. Vanløse's divisionshold spiller hjomme
mod Lyngby.
1. række:Hængo- og manglende partier.

2. rækKe:J. runde.
Jo-lo. 1. række i klubturn" spiller hjemme mod
Valby skakklub.
(;vrige rækker: Hænge- og manglende partier.
6-11.

~NQ~N-= §~1L1gt\~T~Hf

(lokalet lcj~t uft)

13-11. Jcster og 1. række: J. runde.
2. række: Hænge- og manglondG partier.
---==~000000000000==;---

F·.JI~0i\1DJN udgivet af Vanløse skakklub

Formend: A.3arkhuus, Odensegade 11. ø. Tr. 5192.
Kasserer: B.Gyldholm, Nedertoftcn 17, Vanløse

743521
Turn.leder: H.Hornbøll, Rundholmen 28, Vanløso

742019.
Holdleder og F.HIBOUDENS eks: S. Houmann, Rundho Irne n 36,
Vanløse,

745215.

~8daktør: A. Jacobsen, Stedilvcj 8, Vanløse

716927.

CAB

