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9-"7~it'!t'H~•,·;lJ

og v,u.iJ.ørJs skei.kklu o

v~c

Fo e;;t
uger SJ..c.e.c påbcg'.Q'n rltes €n t elafournatch Jn'!llen::
., ali.lrlubbtt!l E=•.f 1941 og VBniøs~ S..!iakklub, For Vanløse spil ...
lti:- :_?,;-ode Thomsør._. far 1941 deres ~l:i.lb;:nester .r. Bach~ Frode l.!.'.homsal· ti:: ~rerI ~o-c,f .1.:kt1:iI',5I~,1 ,,.vid~ c,g Hpillf:~Je .den
e.cgreas1·v ,e kor.gegwnb.1. t ~ Da modai~anderen ikke rJVarod.e. helt 1::,h
'r'ekr. , l o.r l1'\."".id f'o.reløbi.g vundP.t El'.i ".,.o ndec
I'-

Både:, Ve.lb;yl•le.det, eer e:r. et af Københo'rn9 størr;tu d1
st ....~ kt a ble.de 1 og Var.løse 1t~olli0 ble.d v: 1 :følgc ;-, art i et i og
vi håbei"'. e ,; VJ f.il;r- et l)ar f~r:i:.•fJ"'c1li~or n mect 1. spillet 11"
Off1.c:..ølt m.'" puJ:1:iet endnu U:l::e startet •- før□t i bog;r.1delaou a.f fe!n.i.1a.r løbrr d.et af stehelen .Dette akoz- af prak
,:. 'l '"'!, e g:.....,..1ride"' man :ne.. J.lemrnerr..a kan r2ve.r ap l llee.f~: an se par-1;' e't s: ..,if!':,likkel"'ge at!ll1ng .• ::.g mfiske komme mød t>åd og v· rik

for J~ta vidore torlcbe
IJe f0r.s·. o t~k har været :følgende:
Ilv'td ;, "?nl~~9

.wc 5. 6

'1-. •

e- ~i'lkkl

•1b4

Sort: Skakklttbbe:n tf 1 ~Hl

il,

i. Ve.nløae SkPJ<klub~
...<1ø;t uden ornevøb eller forsøg på bortfcrklai~ing: Ved on

_j

•

tilfældighed er det blevet oplyst., at kasgereren manghr omtrent 1000 kroner i kassen~ En uæx~&1·•e under-søg·elea e.felø""
xe:r uhyggeliga ·tilstande i vor ellers velremormn.erede klub.
Det ,.~1aer elg n,g,i.i.,lig, at 46, klub:rocdl"L.~~r sr 1 rest::.nce m(:?'.!
ial t 9 9 m~nede r f seln·t at 5 delt age:r-e i klubbøna vi:c.t orturneri!lli endnu ikke har 'b etalt de1·es, h:.rnaringsindskud ~ Det ev:aro:r n~,j agtigt tll det beløb, der nHngler. aå forholdet ligger
for så vidt klart foT cl.egen.

r~en a~t:n rul!DD'l er videre !)e:repekt.ivar; Drejer det sig om en
veritabel sarmneziswrgelee mod klubben elle.r om et tilfælde

af mnssepsykoeo7 ~

Eller er det et ondt anslag mod kaaøerer-

øn ?? - Det ~kal nok blive opklareti og da skyldige vil blive
draget til k o n t a n t nnave.r:
Besty-relsen vil sætte hele
sin e.uto-ritet ind pA at få aiese f'or klubben uvmrdige tilE1te.nde bragt til ophør~ selv om det eks.l drives a.!i vidt. at
mad.lemmerne fremtidig komms r til at betale kontingent mi,v~
nogenlunde til tiden,.

Opgaven i sidste nr~ af FRIBONDEN hnI" øjensynlig drillet
ma..."'l,ge, idet en flygiig og n&:irligge,n tle variant hurtigt førte
til remist1 Hvid vi.nder imidlertid spillet p& grund af den sorte konges 1ndoklemtt= st1ll.ing1 me:n et par snedige os lærert__ga mailØvro skal dor til. De sker 9ftledee:
1 c - , f.1 D.
2" Dc5+ . . Db5 .- 3:, Dd4 ! ~ J & ~ her lA hunden bMgravet. J ~ .. 1 Ks.6.
og ,åkande -rr.æsten flude ud af reRten.

ved

~

ttSKAKSPILLETS IDEn

Æ"M

Enhver ake.k:spiller har den mulighed at ekær-pa sit blik for

den sunde mennaskeforstand og

deri21

spor.

Nogen recept herfor kan jeg ikke give, jeg søger eelv, men
akkura:t sA.dan kan enhver intelligent s'ke.kepillor begynde at
søge~ Skakspillet svarer den søgand.ei eorn en god violi.n den

gode musikeri

Skakspillet af·spejler kampe:n og alte& hals livet. Enhver
ekr;ikspiller vil have erfaret I at manga etilliD.ge·r kræver
mo-d11 andre forsigtighed" mallge nøgternhad1. atter andre fantasi, og for sil vidt har de alle utvivlsomt en rmkke erf',Bringer om dan livsmangfo,l digbed, der kan efepejlee i skak.

Her vil jeg imidlertid ikke berette om de aædva.nl1.ge,
men wi,:p::.t s.t ogaå ting kan fi.odes 1. økak , som man n.."3pp
ville vente at træffe, - Vid og humor, der aå sjældent fo
rekommsr i virkel.igbea.,en1 o,~sii. L.lnder en pl

lete apejlbilled~ af liv
..._..,_

ENDNU

,

___

EN

OPGAVE
Her er en 111 ....,.
kvik opgave• hvor
det gir løa fra at

Hvid trmkker og
vinder. Hvordan?
Lø■ning 1 .møste

nr. at JRIBOHDEN ,

KØBENHAVNSTURNERINGEN
i skak

spilles igen 1 Ar 1 Folkets Hus p! Enghavevej"

(se indbydelsen i Skakbladets ja.n, nr.) PA nuværende
idaptmkt har 12 spillere fra Vanlø$e akakklub tilmeldt
1g turneri:ngen, men det kan endnu nås - sidste frist
1" februar.
De 12, der indtil m har tilmeldt eig erz

L. Pl&chta, N, Carlsen cg Dyrholm elle 2. kl. Til
3, kl. er Wenneck•• Sch, Christiansen, Kurt Andersen,
Ib Petersen, Je ■per Holm, og Erling Johansen tilmeldt
G

E" Rosenberg og Niela Rø:adlav ør tilmeldt begyndar.. .
klassen og 1førner Petersen, der Gid~te Ar .apillede
sig op l. alitak.lassen, skal nu præve

kræfte1· he:r.:-

Held. og lykkel
•--- oooCOOoo-o __ .,.

Det,, der mi står ::.ter~ t!.:,.vcl'.e vi BBentltg mest lye·t
til at udelnde I så pa.p iret .... unne vm:re brug.t til noget
bei,dre,:,

111.

KSD•a holdtnrna:r.iuc gil::: e.lt skævt f,or VS,

I

V::erat var meeterholdeta llØderll!g pi l _, 7 til studenterne~ Nok er Scos~ tt1phold.\ men a~.l:!.gevel,~l po-

int er ikke meget at komme h~i em meu. Fre en 3.. ple.cle
rykkede holdet ned på 4 -- 5 plada wørl tooretiek
chance fo;;.• at :rykk,m nod i 1, rwltlto. At v::. vandt
61/2--11/2 nv&r KcS" rttndl'11 før va'r kun en r~nga trøEt ~
I 5" runde Ya.ndt vort 2 ,, hold over Jerti'banen med
4~'2g31/2 hvorefter det gik helt galt mod G;;11+orte.
der vandt med 6 - l ,:... et bæDg6'pSY.·t i

5c holdet klarede 5~ runde nogen.lunda

( 5 - 3 til

Brøndbyernes skakklub,) men tabt~ sS. 6 t ru:ndr-: :ruGd
cifrene 6 """ 2 til 'Lyngb--J ekakklub,

7

S1g;. Christensen

VIN

TOB.lt{

I

DLADE

Ålakistevej 26
7189:52

Lecli g

~--•--------------------------------------------------FRIBONDEM udg , af Vani.øae sl.:pkb·J.. ~
lr-0rnu;,nd « A:i Barkhuua, Odenee@:e.de 11,

ø.

TR.

5192

KQ(,~,ei-sr: B. Gylrlbolm, J\i'edertogf'an l 7, Vs.nl" 74.3521
'l'urn. leder:

Ib I'e derse11, Hiinr.1.~11;:1,,o j 64, SV~
BRIBOMDENe eks .. : s ~HOUII:i;:!.nn, Rundholms<D. 36" VBnl1.
1

745215.
Hed11ktion: A" Jacobsen, stadi..l.v8j. S ~ Vanl, n6927

•
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til

ALLE

nr.

2

klubbens medlemmer~

Allerede ved klubbens 25 ih·e jubilæum var der etmrk tale om
at klubbens historie skulle skrives - e.f' en eller anden
grund gik ta.Eken i sin mo r igen ... Nu da 35 år er gclet, er
det- på høje tid at få det gjort, inden sagen går i glemme11

ogan. Jag har lovet at gøre1 hvad jeg kan; men ... når

en

mand skal skrive histor~e. kan der, i nog:e tilfælde, komme en vis ensidighed over beretningen.
DERFOR

- - -

SKAL VI

.A L L E

V ÆRE

MED ! ! r

Jeg venter- at ethvert medlem Vil skrive fra loo -

zoo ord om vor

0

onedagaveninde", eom Jørgen Jena en engang

knldta vor klub. Alle. fråden yngste til den ældste, mA i lyrik eller prosa - give sin mening tilkende, Da dut vel
ikke er sandsynligt, at vi bar an&l.fabeter i klubben, er de
ingen undskyldning for ikke at få sit navn meu i eA digert et
værk som dette ( på over loo sider).
Danskerne er ken~
t erden over for at kt:.nne holde en tale

hvorsomhelst om hvfd mhelst - s& meget lettere må det vel
'·ære at skrive nogp.e ord om deres klub. D E R F O R ... i gang

med griflen! Redak ør Arne Jacobsen vil modtage alle ind
læggene, når de blo1 er ham i hænde mn~en 15 maj døAo

I

Chr.

b

=

J f\ ..

2

Oul6tt.l=nd1e;hoderno

tvinger oe til at veno.e ·i;ilb~e i:il dta

p Lnl, .:t.ge affc:Jra 1 d~r om tal~ e"a i rRI:SO!IDE1-ra j ll.llUOZ'c"nr-. og

5 om

bestod i1 at 46 mecllemmec~ tilsemm~n ve.r

99 mbeder 'i raSiden d.e. er der gået to måneder, og ved .redektioæilB sluti'ling, e:r ::rtilli:o.gen den, at 33 medleDl-I!ler kan. pr:,s t e1~ s 89 md1:ieri era reet anc e m Ant n.lle-~ af :rest sne er er alt s §.
gAat 13 ned , men den go1memsnitlige gæld pr111 hovad er steget lidtv Af de nævnte 13 er 6 slettet eom medlemm-er. og r&ate.ncerne· er a.nmelci:t til KSU, hvorved de pugældende er a:f'skåret tro. at komme ind i en anden klub, før gælden er e.fvik1et~
sto.ncci,

Det lyder brutalt, men der mA. være en kBilt * Klubben kan ikke

1 det uendelige betale kontingent til KSU for medlemmer.
dlit!" ikke Vi.sol"' et minimum af god vilje til at overholde deres f.orpligtelee-r overfor klubben.
Der e!' el teA ikke tale o.ro. noge·n bedring i den økonomiske

situation

ena.rere tværtimod, og nu '9 l"" dommedag betæ-nkelig
nær, idat reg11Bkabsåret slutter mad udgangen .a f april. Inden
da må. og skal disse restancer bringes ned. på et a.nstrendigt ni...
vaau, slJ.ara bliv~:r ka.s:sere:ren meget aur , Han udtaler aig eom
følger (ord~et refereret)~
'°

"Nu :iur jeg i umindelige tidar ·ek.iftevis tigget og tryglet
tru.et og spillet komedie for at ekra.bG skillinger sammaa.,
yg af sammo grund må jeg føre en korrespondance af omfa1:1g
som an dwna·brevkaase ... og lige rue.get hjælper de-i:~ 11en nu
eka.l det
{strøget s.f :red .. )
ogsA vrore elut.
Hvis jeg ikke pli. ganarG..l:fo~a~i:ngen kan. forøL.-1ggi:a 9t regn"
a knb c e om j eg a elv a ns:e,r for ans ten digt , B å ne dlægg ei. j eg arbejdet msd øj ebli.kkelie; virkrung - jag vil møget hell,ere
ai

O

c:,

-

..

..

1

spille skak i stedet"11
Så mange var ,ordene" og der er vel iklre andet at grJra
end at tage udtalelsen til e:fterrøtni:ng. Kaseøreran har jo u,....
bestridelig rat i sine synspunkter 1. og dat eer nu foi't e.lvcir
ud til• at e.11'3 bliver nødt til at r,atte e16 efter det I h'\l,;,e.d
da~ abaolu"; heller iltke vil skade klubben" Husk" at en helt
pletf1~1 samvi tt1ghed foruds,etter. at kontingentet for ,april
er b1ftal t inden udgsngen a"f april måned. Nu venter vi p§. re ...
øultater.
England. expecte every man to do his duty, .som salig Chr.
Firtal e agd.e •
Beetyrølaen,l

3
sp:11iere, der
har tmrdiga·p,11=
løt Tint erturu1-

rt~ar. indbyde!! til. at deltage 1 en forheturnø~ing" Den-

ne turnart:ng spilles efter Honrada ayatøm over 5 runder
og der spilles mad forgavs sil.ledes:
1 rækkes forskel: f~i-træk
bonde f7'
2
1
Sbl
3
'
Spillei~en fra den lavere række f'!r forgaven. Hver epil•
ler fAr to timer til hele apillet. Turner·ingen begynder
d" 2og,4 og dernæst apillea de· 4 næste onsdage. Indekuddet
e1" sat til 2 kr.! og der vil blive p.rmmier e:f'tar delte.gers..nta.llet. TilmeldiIIS må ske senest d. 13-4 i klubloka1et eller til Ib Pedersen, lfåndelevej 64 st. SV
1o

VINTERTURNERINGEN

••••

Vinterturnøringen gå.r på hæld, og troda· nogen tvivl ser
d.et ud. til, at alle rækker 'bl.iver færdige inden gsneralforaaifilingen. :r et pa.r a.f rækkerne er deltagerantallet 16,
og dot er klart ,, at nAr der skal. spilles k8J'llpe mod. de frem•
mede , hæng ep art i er og eventuel eukel t mands turnering, ja 1

aå kan men godt blive atoklndet. Et af de spørgsmU1 der
vil blive d~øftet pi generalfoream1111gen ør= Hvor stort
deltagerantal 1 bvlir l"ækk.e Til ·være rimeligt. Nu, dat det
er prøvet• er der mu.lighed for en virkeliS saglig d.ri;,ftøl-

ae.

I vinterturnerj_ngen er der spænding om udfaldet af me•
starakabet. Vernol'" Petersen har en god ohance, men en lidt

tung enda venter. Siclete års oprykkør, HeDlling Jørgenaeri
he.r vist solidt epilog er- ligelødes kandidat, desuden
har' Sig. Chriate,nsen ogsA mu.lighed f'0r at blande eig i ·topopgøra:t e Klubmesteren A. Jao.obeen har derimod tabt fø'li,og
med førerfeltet, han har otte epillet for hårdt pi gev1Mt.
2, rk.

Stillingen.~

M. rk..

1. H. Jørgsnsen l,0 '1/2 (13)
s. Chrieteneen lo (lJ)
V. Petersen
9 (11)

F. Thomsen
1. ~~-

t. Sneelev
P.c Søre:nsein

81/2(13)

9(11)
91/2(11)

No Carlsen
Stig· BBllBen
Soh. Chr1et.

E. A.ndereen

8('9)

7(lo)
7(10)
7(lo)

?i1~

3 ·~ rk. E .Johans(Hl.
(lQ)
o. Axeleen 81/2 (lo}
Ole Del fi er 7'1/2 ( 12 )

Her er et hurtigt parti fra vinterturneringen. Det er
epillat d. 2•3 G6 og Boumenn har aorti
l.E4•

e5. 2. f4. d6. ), St'.3, Sd7. 4. Lc4, Sf6. 5. Se)

L17. G. o-o, o-o. 7. he5, 5xe5, a. SxS, Dxa5. 9, d,,
c6. lo. &4, Sg4. U. D;t3. Lc5+. 12. Khl, S:m2 I opgivet.

-~--~-~-~~~--~--~--~--

Parti fra holdturneringen

spillet d. 2~2

66 1 VS

Hvid: s. Holm Peteraan "1860"
sorts Verner Pedersen vs
1. d4. d5. 2. c4, 06. 3. St3, sf'6. 4. Se), e6. 5. e31 Sbd7
6. LdJ, dxe4. 7. Lxc4. h5. a. Ld3, Lb7
Her afviger jeg fra hovedvs.rianten (a6) og spiller Lb7,
eom J3ent L~sen med euccea spillede med Ivkov 1 4■ og 6.
parti ved VM. ( Se skakbladet aug.)

9. 0-0, a6. lo. e4, c5. 11. e5, cxd4. 12. Sxb5, LxfJ. 13.
Dx:t'3, Sd5.

13.-, Sxe5 er vist nok holdbart,!. eks.: 14, Dxa8, DxaB.
15. Sc7t Kd7. 16. Sxas. Sxd3, 17, Tdl, Lc5,
14, S:i:d4, Sxe5. 15. Dh5?1
Et cahncarigt men dog ukorrekt offer. Hvid var nødt til at tillade afbytning pA d)
og dermed gå ind 1 eb. kedelig ramieajlil. men det ville
han 1kka1
15.-, S%dJ. 16. Sxe6, st61 17. De2,
Bedre end 18. Dxe6.
1s.- .• Db6" 19. TxdJ, Kf7. 2o. Lg5, Db51
Tvinger hvid til erklæring og dækker feltet h5
21. Lxf6t gxf'6. 22, a.4, Df5. 23. Tf3. Da5. 24, Tdl
Hvid mA bevare initiativet og derf,or ikke 24. Txf6 1 Kxf6

25ø DfJ+ og slag pA as.
24. -, Td8. 25, TxdB, Dxda. 26. Td), D&5. 27. hJ, h5. 28.
Td7+, Le7. 29. De4, Df5. Jo. Db7, TeB. 31. b4, Dbl+a 32.
Kh2, Kf'8" JJ. b5, ub5, 34. a5, Db4. 35. a6, D:t4+. ,36.
Kgl. Dol+. 37. Xh.2, Df'4+~ 38. Kgl, Del+, 3911 Kh2, TcB! I
Demiø trumf kunne jeg spille ud med det samme, man stær~

tidnød var årsagen til skakkerne.
4oA gJ, Dc2. 41. Kg2, Dc6+ og hvid opgav.

Noter ved V.P,

I den sidste kamp slut'tede Verner P, af på ~rdig vis med

t besejre danmarksmesteren pA ovenstående via. Vores bold
derimod kla:r-ade aig ildce godt. 1" holdet · klarede netop

nedrykninggfaren. mens 2. holdet blev nr. sidst og r-Jkker
ned. J. holdet t'ik en 7.plade og rykker ligeledes ned.
I næste nr.r Telefonmatchen, løsning på opgaven og ellkel~mandsturneri:ngen.
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nr"

:3
•

I

....

" klubbi:l'.l:is lokaler
Da..;s ,.,-a_e; n :
1" :Protokollen for ~~ ~s te gcnera.lfoI'3e,..,lirig c,plæsee til
efte:rretniDG"
?. For.--.,pr1.d e:t, L,i:'J.æg:;er beretning til :,:odkertdelse.
J" 1\essu:t·e.i. an aflæg,. -i;ei' det revJ.'iererlr• ree;nskab til
e;odk~ .1.l delse ~
4 • .Bes-.i..y:"'alsen fr.- ..."elæeger klubh "'ls """eVJ_dq "'ede love

gou.:.randelae"
5. Tndkomne forsl a@:.

,., . v--.,

r;-

il-1,..t y,

t. Eventuelt
""olor at inckomne fors1sg k~.n komme til behe11dling. skal de være i:nc.!.evc rot til formanctan u1indst lo dage før ge!leralfor"
s~:•Ml tr:get:s afholdelse~
1

•• <"-·-c;f"- gene!"alforsamlingen er der præmie-uddeling fra v·1 nter-

v1-""; .:'orl'u •o turneriugen.'I

I forrige nr , r.f !11RTBON"r:EH appellerede h.trr~ .Faber om
bier~ lra .11eule1rimernB til brug ved dan påtænkte udgivel.se
a f .k lubl')er(,; his•~o1·ie_. Meri de indJ.æ~ c.~'1"' Pr kommet er vær-

,..,f"".,.

n° ~.-5

v;

ri~

f'rrr,;:,~~,..e-det, at JT1.::.u1..1.:k:.·l~l:;Bf; er udurbejdet,,

og hvad der rtde?'e

ske , er et teknisk spørgsmA1.
Undertegn-ede har haf·t matel'·ielet til gem1emlæsning, og
j.:.g kan garantere f'or1, et det bl:,,.ver an både interessant og
t=ikr,1~

mcæsem bog uden d.en t øt·hed, som men skulle tro måtte præge
et værk af denne art" Og mere sknl ikke siges på forh!'ind.

Nu skal vi øl have bog,en i trykken, og det bliver 1.kke no...
gen billig histo.r.l.e, vel mellem to og tre tusinde kroner.
Salget vil nok ikke indbrillge mere end det halve,. hvis bogen
aka1 holdes i en rimelig prie, ·s i det bliver en dyr fødsels-

dagsgave.

·

Men med aet smmnenhold og kammeratskab. der kendetegDer
vor klttb • skulle det sA ikke væ.r e muligt at f'! medlemmerne
til at støtte foretagenet? ... Der samles .jo med succes tlnd til
de u.nderli,gste ting11 hvorfor så ikke til et formAl, vi alle be1

1 klubben må være interesseret i?
Jeg vil gerne ved. denne lejilighed f,o reslå1. helt privat og

pA eget initiativ. at vi opretter et fo·nd til fordel for fi-

:mumiering af' bogen, baseret pA f'l-1villige bidrag fra. medlemme2"s og andre venners si.de. Man kunne f" eks. ned.smtte et
udvalg t'u e.t tage sig af sagen og ind.kassere bidrag. som eA.led.ea skulle holdes uden for klubbens egentlige reg:r..skab og
den ret hlrdbændede kas9erer - der ml efter min m.ening ikk,e,

lægges pres p! nogen, f'oretageilet mA. være absolut frivilligt"
- Det er som sagt en rent privat indskydelse, jeg har fAet,
lyder den h~lt toaeet '? Ellers kan vi jo drøfte den pA g,ezie-

ralforaa.mlingen.
B, Gyld.4olm.

Hvid::,

F. Tho~E!t??l VG.

Sort:

J'ens Back

S 41.

1. ø4, e5. 2. f4, d5

Hvid er gllet ind 1 kon,gegamb;tt~n, som sort afsl~r~ Solidt
modspil gi"rer også 2. - , exf4 efterfulgt af h7-h6. d-ar ,giver

mulighed i'or at dække den vundne bonde med g7-g5.
3" exd5, e5-e4. 4o d4 ,, exdJ e .p ~ 5" Lxd], Lc5
Sikk.ert bedre end. D.xd5, da <lronningl.:'n kan angribes med tom--

pogevin.at.

6. So),

srs ,

7. De2+
Nødvendigt for nt kcmme til lang rokade.

7,.-, De7. 8. DxD+, LxD.
Her kunne også spilles KxD efterfulgt af Te8 og RfB.
9. Ld2, 0-0" lo-. Q... Q-0, Sb-d7~ 11" Sg-e2
HeT var Sf3 sik:k.ert S'tmrkera.

11. -. Lc5, 12, Lo4.
Hævder merbonden" man løberen

bli'Ver til gel.lgæld passivw

12 ~ ... , e.6 • 13 • a3 , b5 , 14" La2 , Sc ... 04 • 15. Sxe4 " Sxe4 • 16 "
La),. Lg4. '17. Thel, Ld6. 18" h3, Lx·e2" 19~ i1x~2, Tea, 20"
Td-e1

Her vax ,e4 mere aktivt, løbei· a.2 f'~r mulighed f'ar at .komme

i. spil (~d)
20. -, SgJ. 21 •. Tf2, Kta. 22. cJ
En anden mul.ighed er· c.( • men sart kan svare med b4. Bvis hvid
f0rtsætter med c4-c5 følger som i partiat T.xeJ og bonde c5
.._._bt
f!:,U..L

_a_

l,d,

.•

22, -, T:re)(?),
Ophæver sorte tryk p! den hvide stilling. Efter Te7 og Tae8
villø sort have godt_ modspil. for bonden.
2). TxT. Lc5. 24. i'f2-f3, !ÆT+. 25. TxL, Sf5. 26. Te51 Sd6.
27. Kc2" Tb8, 28'. g4. Tb6" 29, KdJ1 Sb7. Jo~ Th5
Forhindrer Th6 og angriber bonde h7"

Jo.

-1

KgB. 31. Kd4(?)

Hermed smtter hvid fordelen over stµ. Rigtigt var Te5" KfB
og da g5. 1hl sikrer sort remis ved de følgende træ·k.
Jl. -, Td6 ! )2. b4
For an bicnd.re c5.
32 .~f6 t ]J. Lh)

,

cJ-c4 er muligvis bedre.
3.3.-, saa
i·ruer se64, og S:xf4.
34" Kc5! ·g6" J5. Th6, Sf'7. J6. a4f ha4. 37" Lxa4. Sg5l ]B.
fxg·5" Nø-ivendigt, de. epriZtgeren. har for mBIIge gode felter.
36.. - • fxe;5" 39. TXh7, KxT • 4o. Lc6 ! Kg7 ... 41 . Kd4 , Kf7" 42 •
e4, Tf6. Ke5, Tfl. 44-• Lb7! Tbl" 45. Lxa6, Txb4. 46" Kd4,
Ke7. 47. 'nc8, Kd6. 43. La6 remis.
PA c 5+ ville følge dxc6 e.p. Kxc6,
1

LbS+ og LeB med angre'

på sorte bonde g6.

{:Noter ved F.Thomeen)
LØSNING pi opgaven i j anuaz- nr. ef' FRTBOIIDEN er:- 1" TøB+
TxT" 2. Dxa7+T ! KxD. J, bxc8 S+ og hvid erobrer den sorte· ·

dronning og vinder.

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

Ke'JBENH..A.YNS IURHERJNGEN
Københavnstur11eri.Dgen. i Folkets Hus havde 1 år samlet rekorddaltagelse~ Over Jon spillere deltog, og rra VaD1øee

Skakklub deltog ikke mind.re end 14 spillere.
Niels Ren.dlev placerede sig bedst af' vore spillere, idet
han opnAede 2. præmie i begynderklassen. Han fik & points,
eamrna pointsantal som nr. l. Men han sov sig bog.staveligt
fra l. præmien, idet ban tog fejl af en ru.ndedag r Rc,eenberg
op~ede 1 samme klasse 41/2 points,
I J. klasse var dier tilmeldt syv epi1lere, I gr. A :fik
Sch1o Christiansen 31/2 P• 1 mens vor turneringsleder Ib p19...

derrrnn fik 3 points og G" Axelsen 21/2.
I gr. B fik Erlin.,~ Jobansen 5 points og dermed 4.
præmie. Egentlig var det ikke meni ngen., ~Johansen skule
have været rned , men skæbnen vi.11~ dat anderledes. og
trods tlet \! ban fø ... at bl1Jv· t1.lmeldt efter 1. ru.ode var
spi.llat, blev det alt~& -;il en 4. p:f7æmie .... til lykk(~ !
\'/2nnecke og 'Kurt Aude1"sen fik J'i/2 pcdnts og Jesper Holm
2 p,.

I 2. kl~ A fik L'yrholrn ved en kraftig slutspurt 41/2 p~,

men det rakte ikke til præmie~ Erling Jørgensen deltog
ligeledeE i 2. kl. og han fik bar 2V2 points. Niels
Carlsen f'ik kun l point i gr. C ,, men p& grund af særlige ou::stændigheder m&tto ban sende afbud til ikke mindr·e
er.id 5 runder"
Plachta. spillede solid+; og fik i l"kl~

4 points, mena

Verner Peter~en~ der sidste Ar spilled~ sig op i Eliteklaesen ved særdeles soli.it• spil, ikke kunne finde "me ...
lodian" i Ar. (Jg eft 13"!" et iar ~oa e E"tilJ.inger var sr1_·c
over styr, forsvandt selvti.lliden ,._ l V2 p. I vor vi.ntertu.rnering har Ve1·11Gl" Fetei--8en derj mod ikke vist nogen
form for vta.kleri - :Jet ~ørt·te kl1..~bmesterckab blev trnkk . ._.
" i Land," med 121/2 90.: nt s - t·tl lykke ..
I næste nr. v~:1der vi ttlb~ge- til v:i.ntert,1rneri.ngen .. -

---------------5 T Q F

T I L

.EFT"ERTA:NKE

M E G 1i! "'J

D. 'Z9, april '-v&-: de:::.;~ 5 P.n~.L"F.,~forsarr,ling for Vanløse .:u"'
trugm-d 1 der står com lejer af lok.al.er i A/S Vanløsecentret" Kul tul"gA.rdens "l:""!· ,:Pskab vtst e et undere::kud på Cai.
2311 oo e kr, og det~e mod den almindelige prisstigning be· virkerJ for Vanløse Ska,..klubs ved.~ommc11de I ut vor husleje· vil stige· med mAske 100% ! !
1

Dette kan vor bu.lk,,l' ikke bæz-e , c..~g v'L .E:1tår som .i::'Oi'"'
.11_.,
hv,1-,,, ~·-... ,
V~ bon-h? ? For:;...,.-;i:-lsen er
~ 8
::,.1, . ..... de'·"'
1-:,.,
en.dnu. ·Ud,e trådt 1 kra!t - det s.!ter måske førot til ja.-nuar 1~67, men L:et r-r o2 le:rerle på høje tid at finde rrye
lokaler.
1-364 J . -.. J~ e hr-<H :, J'.'t"'2lui:rn e~,t ~;,• la-dige lokaler
1 byde.len - nn-.1 •·-~_.__.1.iH. i.: ·t par styl:-~Ei,,"-" og valgte \iore nu.væz:-cn1c ~ l,~ul ~.gtl•"t.: 1r'le Gr r- eg,ei: L'c•1-;~mC3ede her i 'byd@l,..
mor. måske i,;n :
vcrE' ,1cdlFJm111er har ken.d~kab t 11
s t n g[lJUthul u - el" l r • !.F. 1rant ine el" lign.
.....i

.U

..._ ,

-

. V -"'

._1!__,.. ;.....i.o>

,

•111

llll' ~ J.. ~
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Bestyrelsen vil st.: u·1s '\-rære på plet ten.
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~

Onsdag d. 25/5 var 4o veloplagte medlemmer mødt op t11
rlige ordi:aære generalforsamling. Som start blev P,
tand ve.lgt til dirigent, hvorefter formanden oplæste protokol
gønere.lforsamling og derefter beretnil:lgen, øom blev
kabat blev det oplyst, at man mA forvente huelejeA op til lSo ~ I lfonsekvensen ml b1iva flytning
odkendtes og de forelagte love blev ligeledes godelte ændringer under dirigentens fortræffelige 1
af nogen kl"i'tik af •klubbens ledelse havde den samle
es't'yrel.aa nedlag·t posterne, Ved e.!st ammng valg1;ea Arn,

n til formand, Gyldholm forblev
som
en,

ge

pA

kaseørerposten og

gen valgtes

A. Barkhuus, P.Rosenstand og Erling Johan,ppleanter1 P. Sørensen og Chrc Faber. Som r

Sch. Jacobsen - et jubilæum vinker vietno
nt Hanning Jørgensen
entuelt blev bl~a~ udgiveleen af klubb
Gyldholme forslag om privat støttefon~ blev
g kom under overvejeleeo Nogen endel1g

-

_n var slut kl. 2)u25 som vistnok an
ietorie. og for ydeligere at f'orsitlke
kkelse og hyldest til vindere at v:l.nte:rdetsteds i bladet
næ

Folk med sans for den høj era ma.teMatik rll ved at tælle udgiftB=
sid&n sarmnen f"inda, at re:ni1tatet bl.iver 78541175 og iklto 81J6,7~
' 1=1om der står.: Den logiske følge he:ra.f m.A b11ve, n.t. der mangler
282 kroner" Ty,ængt op i e'tl k:Tog mJ kassereren tilstå~ at be2.øbe"t;
re±'c:rarer til rr,p~rction af ElE!lh."U.r'J. og den pG_gældende roer~ er
v·ed. an sjuskefejl fe.idet ud , d.a regnskabet bleæ af'skreve"'c ti
mangfoldiggørelst!:. Altsl. pA ud,g ,i :ftesJ.de:·1 skal tilføje:a:: Rspa•
ratton af skakure 282 . oe , og hvis man så en.d mi en gang tællel"
ee.111.fflen - se, så stemmer regnskabet ~
Ganske ubegi:iheli.gt
Krurserereri, nedb:n1dt og sorgbety:nget, he.r .indrømmet, sin ·skyld
11

og bedt

ydnijrgt

om forlgdelee . . Ganske natu.rli.gt"' Uen sin indati.1-

1.tng tro ttlføjer ban (~feides)1 °Hvorfot• f-- er der i.kke e:n ensnte" der hal."' opdE:.get .=.ndeu general.fo:rsaialingen, der har de været
14 d.e.p;e til a+.· +-.:;·gge p& dfft 1" ri
ng det kan dr-1r crJåsk:0 være noget om,

26p5 i Vtu....tOVot Vi aka.L 'blot æ,-,..
reg.neka~Jet blev godkøndt og v.L;te et overskud ps. 2000 kr

I{~,Pr.:~ rileJ.i:?ge1.--tro.ø dQ af'll01.dtca

nø ,

dt

konti1:45ent'etr fastsatter1 uforandroi:, e.u f'orrrianå. Sch~ller Larcen afg:tk or; ·erstattecli=J;.J aL V.tkto.L~ Sørensent og at vo» ~,be~~e
beBtyrelseEl1'tre,dl.ern P _,_ Rosenstand ,også - al ts~ da 5 e.n e:f'i;e;r .... i.nd''in;J.gtea ,-i K..,~ • s ""-ea tr,:vel~~ J'"

- . . oocCOOooo--D"- A:tm.o Jacob13cri blev formal"ld. ned.1..-.gda han SE'untirtig redaktørpo.3t1e.t1.o Dr-n"ne er nu ove:·dragei: 'til Ste.n DEll.lerEJ d'1r som medarbejdc1· .hr..r l{.1i.e,lq fo.n,dlev" De·tte m'". tl;r dabutilUJrn'1eT",. og 'rl. r,nsker god fornøj eJ ::;ie fremover!
h -

---000000000--Det varer nu j_kke lang tid før Chrg- FD.bers bog om k.lubbena
hlatorie går l t_pykken.. . Gyldb.o lmR forslag om en pri'V"at stett.e?0;1.(i

or v-ed.ta.f;ct af bestyrels~n

os

de første bidrag

er allerea.e

1. nti..ko;nmet .,.
Lnd~CBJl1U/j Sl1~te:u vl.l blive frG:mlsgt i klu.bben11

! ~r bl~ v v:tut e1·-tiu,n~ringen til en afv-eksl:!r..g afsluttet t t1
genareJ.foreBIJ'l.lingen ti.~ods rækkendvidelaerne" S-pillei"!le, ikke
tnind:3t 1 m(, i~k. meJ 16 maud, fox•tj oner ros !'or dette reeult!d .,
... ~vn fr- .....½iliel"lr,lir- vtl ku.!'IJ"t~ daxine tT'e.dition, VERUER PEDERfJEN blev

l:lurr.nester og reba.bili.t eretle sig dermed. ror sit lidt mag"!=! resultat i KSlPs e,n keltmand~turr1ering (det blæser faktisk
li::oldt på top'i)e.u),, Han. blev hyldet samm.Gn :mad. d"J ø'VL"igc vindere i ri.nterlurnering~n_ hvilket fandt ated efter afE lut ...
nin~eh af ge.n aralfffrt.~ i_ngtnL. De1~ var helciic-vis ~-;~ten in

gen fra.værelser
Slutstillingen i de 4 r~kker

t.i:~

aom følger:

].,. rk.

Morke
l ; Ver-.a.er Pod.ø1-""f:l en

12 1/2

2 ~· IIemri..ng Jørg o l1E! en

12

3 , Sig.• Cl1-1.. i3t€n~an
4~ A.o Ja.cobse.c
Sch. ,Jacobaen
6
,.... Frode Thomse11
l. :E ,.TI" V t)SS
8 a Ricll" HallSO:n
9" L. Pla~hts

ll
l:.> 1/2

'E ,,

;'tCSfJUSSG n

.l o-12 D" Li vex~-~ !.I.gø
J ørgol.'.l Hauseu
l
=•

1

0.

·v· t,

Aj

A
'l

lf

'""r, ·e na· asn
ov
U

91/?.
1

9 /2
q
6
'

\)

6
5

14" ra ..i:· 11osenstand

41/?

15

31/2

a

;:lej2· tl.v;.;.i.'i,;E:1.'tll:l.

lG~ B~ Cy-luholm
2-:

'1

~1
61/2
6

Per Lr..rl.3 en

,-0

8---lo Tb Pet a1:~~ C::<ll
~,, HallsP.n

6

'i"'/ .

~l~ :l" llo:rnbøll
12 Finn Luuritsen
13"

4

v .:.Ea ErJ.~:tardson

(

14(; Eigil :Pedersen

11/2

3i" rk a

.:rk ~.

2-4 Jchønnama"1D Cbr~

91/2

1 ~ · Erling Johanse:r.,

0

2 . . G" iurnlsen

121/2
lo'1/2

J" N:ials Re:o.cUev

lo
81/2

8
6

9" K ~ A11{lersen
lo. l!ori:tz Andersen

41/2
3

4,, Ole Delfter
5<1 \Ta.ld" JenaeL
6v G(' Bjørk
7. ,Jesper Holm
6" J_ Rosenberg
9" s, Engstr~m
lo" Kria·t itm Jensen

11. Henning Jeneen
12 H :· C" Just ensen

2

11. E:) U?"Wald

1v2

12-14"

Stig Hansen
5.: L ~. llekkf~.r'~

ti

6,,

51/2
5

LJ

8

11/2

1" Niel!? !Jr:rrlse:c
Eli Aud.arsen

7"-8

lo'/2
lo

.3~ Vtlhø Ol~en
4Q Hv,µQø Pet~rsen
. . .Å.e Dyrholm
5 6 S t en Sa.,..1.c-ra
7" Chr" Faber

t'

61/?

ll

1" Torbe!l Snaslev ·
2 .. ?oul Sørens e:c

y.r .. f!linda en
L v ir annac J.-..:e

F" BjerN?gh-d

,

r::::

Pci Bjørk
A11 Grindorff

Joim Fadereen

e

7'1v-2
I

6
51/2

5

it
3,;2
2
2
2

Fo:dirsturneringen blev vundet af Per Larsen m.od 5 points
3f ? mulige- ! !

Ska/p~_jagt
Den &rl1ge systematiske nedbrydning af ske.turenes helbred
ar nu i f'Uld gang a Skatpej agt en har ae.mlet ·adskillige
daltagereli og man kan s.om sædvanlig ~eltage i denne turnering som man har ly.et" Det er ,s o~~ l,iskendt en elA.gs
l,ynturnering, der spilles hver splllee.fteno Nh den
engang i august alutte·r1 gøres regnskabet op, mø·n d.et

ør i;ageiDlunde de flittigst der behøver at score neat
points - man kan meget let tabe pointe, som f.I'aregnea i
regnskabet •

Til ære for dem• de·r ikke holder så ,neget af lynskak
med. total 22 min" betænkningstid, er der arrangeret sonimerturner·ing med hele 3 kve.rt er t :Ll hve·r pr. part i"

og danne turnering epillee endvidere med .f orgave" Hve!'t

af e.rrangementerne koster 2 kr.

:1

aom erlægges ved ind-

rneldelseno Men tænk rru. lige over de glemta 282 kr~ f'ra.
regnskabet, ege~ .nir tidr"øden melder aig" Skakurot har

vel aldrig

gjo1~t d.ig noget - aller --- ·??

1966

VANLØ5ETlJRNFRiNGf:N

ligger som meddelt p! ganereJ.fcreamlingen ~aetlagt~
den b1iv~r spillet y& følgende da.get

O@

Onsdag d, 24 og )1" a.ugust, manclag d. 5 aept.:, tors...
dag dø 15" og 22~ september og e.felutningefesten f'inder
e·ted lørdag ,d. 24" eeptem'bar. Turneringen spilles efter Monrade system og :tndelruddet bliver aom eidete.Ar,
nemlig lo kr. for mesterkle.aaen og 5 kr. f'o:t· l. • '2 •,
)~ og juniorklassen :. Det ar jo tænkt som en pl"cpa,gandaturnering for kluboen., og kender du en hjer.amesp:11lar" så invitår vodJrommende - det bliver. måske et .ny-t
rnedlømo

---------------------------------------------~----~---FP.IBOUDEN udgivet s.:f Vanløse 0:ksJr'klub.
Fo.rmn.nd: At,;, Jacoba ri.r &tr-1-· .; i.ve.i 8. Ve."111.r.1!:?o
13
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HE

noget
Mu gA._r eommerGn si sm&t på hæld, og 1nan kan bogynde at se hen
til den tid, hvor den tr.adit·io2:1elle akakHløvhod Vil være et {',_,
verstået st.:i.dium tor denne gs:og;, Inden læ·oge skær•t den med

Vallløseturner.:Lng~ vinterturnering, klubturnering og hvad ved

jeg~

Godt dat samrr,e. SI Vet!.de;r lartll?iene bj em til folden" og så
skal de kli.ppe:2: r E_J del af '1am t.rænger også gevaldigt til det~

og ka.sse·!'1aran er pa.1•.s.t med 11.aksc1.2"
Det 1::1.ggar nemlig lidt tungt med. fi:aansarne., Siden ge: eralforsamlingen bar vi øst )]enge ud i epatJtlevis til tur:nertngsp:r.æmier m ullionakont :Lngent, '1YG skak.ure m. m: ~ mens d.et i sa:ruma
i7e.!"iode har været t·emmelig småt med indtægte:rn3r, ~\ eks. har
'DåD" -'1,erne ;juni - juli ind':Jr.,,gt 300 krtl ( skr·i ver tN hundrede)
i. stedet fo1"' de budgette1 ede· 12,,0 kr. ( ganske ri~t er det som0

1

mer, me.,_ all1gevel !

og uu koJJ:rmer V~Jll.øsetur.uerlz,gen~ jubilæLUBSfesten og udgivele'3n af klubhistorien og sti.Ller yderligere
krav til kassen: .. Kort c0g godt: Lokummet brændeT';. r-iget .futtes
J

1l

penge~

Egentlig er problemet ilrke sd Rtart. som det kan sø ud. tilo
Vi ska.1 bare hnva rcst:ance:rne lij em { ! ) ;) nan det kan ~eller ikke
ake for hurtigt ø Et :mindre a.ntal medlemmer har den prisværdige
vane a.t bet al e f'oru d. fol" soram e~rnlnad.on;.e .: o5 tl e G'.!' n1r'1au"l igvi s
B.:Il;esløse(I men bortset f~:'.l disse vor L:Juba støtter m~- samvittigheden da vist· gennem,gå.ande være lidt blakket: tranket" man dog ele:t
tkke på d.øu 9'ta.kke1a kll.asera.r?

Ikke e·ngår_ig"skalpejæ~errte11 har
erlagt: deras cffe:r. F men dat Bkal også nok i dtin sidste t:r1da
"iliae sig. at knraen på d,ere~ skalpe bliver noget und€}.. pm'i.t
~-ian kan nu engang ikke l€ve af et skalpe.re hlns_ndon~
?!å, med lidt god vilje kommer pengene .forhåbentlig ind• Dl8ll
det haster altså, som ovenfor b~mit.:rket, Der E"Pal ake noget 0g

det med et ordentltgt brag~ Laå. det
fis, som af en vAd kin~Ber~

4

:t;!U

ikke blive et lill€-

KASSEN

ER ÅBEN.

from nJ,,,/otii -

Da ka.seerere-n afleverede sit økonomiske hjer-f;esuk til ,o ptagelse 1 FRIBON.DEN, tillod redaktionen sig en bem.t,:;1•kning om de.n
bl"a.mfi-1 tone i i.. 1Jdlægge-c" 1:s.sae:rcran s,:ared~, hertil:
HJeg bs.r jo efterhanden: sung91i snngsn om restancerne- på m~..ll,J;e "forskellige melodier,.. tor ~a.a. må jo ate.dig fj nde pA noget
l'J3"t af hensyn til virk1nngenll'. D-erme gang fore øger jeg si med

kriGtelig mildhed .ll'•"
Rad~: "K.ristelig mildhed ??? 11
"'Ja.1 den ærede redaktion ha.r vel

i.

aviaerna flllgt sagen om

Praetøns Fejde 1 ø4r. Omma'i - Dan pensionerede præst, Poul Olen, udtaler ved ain efterfølgers tiltræden.: tfu ar ~anden løs i
Sdr. Omme - og i et interview med Information betegner han h

-om"t.lært:ørøv" og "pjatterørt.
1 jeg p! ingen måde prøve a~ ·~

irdigb.ed (jeg er jo 1lcke teolog) mAn
ikke et sødt kristeligt or4 sku.11

de forhærdede tidael,i:e!IJYtter.11

e op med hans vel
vi.l all

~n gBvnl.1

om
pl.

FEST - 24.-9.
~48te Ars Vanl.~aeturnering sluttede, v11 vi prøve at
aaesen op med en !wggeltg rest, som ikke mindet sical
- -u.bbena J5 Ars fødselsdag. Det '9'il ske lø:rdq d •
• . kl. 20. B1lletter :tb hos kassereren. og - "
til tilNttelæggelsen ville det være esrd-eleø ønskøligt,1 om
kø'bt•·billetter·torud. Prisen er, kr. i.Del. kå~fa m.m.
oø 4eøu4en bl1vei- der smørrebrød, drikkevarer m.m. Underholdningen l•verer·ri salv. fmeike.ntsr - lige fra rødeli:am tU kfr10"
orgel - bedes melde øig til det nadøatte festudvalg, der
uua 1 spidsen. tager 'imod ethvert bidrag.
ogsl. gerne 1 :forbindelse med kommende Poul
n Ke.uer, der ønsker netop denne aften til davil.b1ive afholdt med gevinster indbragt ved
,idrag. Alt modtages - Vi husker endmi, dJ
,~a.nentbølgning. nubbens aresmedlem CHR. PAOg sidst, men ikke mindati Hele den·diapønibl
~a.L a.x xam:u.1en skal med• det er ikke et forsøg pA at arr11n,ge

r,llvor de't ane af vore hold ener
dat aDdet er rykket nad, ml være mere end begzundel:e·e nok til
at melde eig som deltege:r. Endvidere e-r det en morsom turnering,
hvor man la3rer en masae andre skakspillere at kende. Kun 6t1 .
Det ml vmre: en ufravigelig regel, at man møder hver gang, idet
partierne skal gennemføres den berammede aften. I:udmeldelaen,
d:ar forøvrigt
gratis, er al.tal bindende, Den foregår lett
d s:t skrive sit navn pA den liste. der ar framlagt i klubben,
Det vil va,re en fordel, om si mange scm Dllligt melder eig til.
da. vi gerna vil ha.ve et fyldigt materiale at arbejde med.
Spilleterminerne bliverz 19-2)/9, 3-7/lo, 24•28/lo, 14-lS/ll
,-9/12, 6-lo/) og lo-14/4■ v.s. tr foreløbig tilJDeldt 3 l'llkksrt1.eml1Æ m•at ■Jil'lllcken. 2. mtttt· og ti. reklr•.
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Siden sidste nr. af FRIBONDEN ea der .Gket ikke· ~&. lidt 1.
epørgsmiUet klubhistorien. Forhe.ndlili~erna med bogtrykk~ren er bragt· til afslut:U.itlg mod poai tivi. result.e.t 1 satsen er
:færdig• og korrektu:rarbejdet i gang. H-n.a intet uf'oii.i.dsGt
indtr-.æ:f'fe:r•1 vil bogen foreligge· færdigtrykt midt i sept amber, e~ vi km~ præsentere a.en fo.,., medlemmerne pA .t"es·te.-~e ...
nan d; 24 .. ~eptember" .Bogen vil komm~ til at koete en he.lv
snea kroner~ den nøjagtige prl8' er endnu ikke faatlagt1
Vi kan med gJ.ædP. konr tat e:rti, at 1..Gn i sid.ete nu~el'." OJnte.1t e beslutning om frivill1.g a·ti,1ttefo.t+d er blevet badt modta...
got" Skønt kun ganska få nf medlerome~.l'a indti1 mi her været
præse·.oteret f,~r bidt•agsli.sten, c"' der allerede· indkommet
140 kr~ og der jer ~rderiigel'"e giv.et tilsagn om ca , loo kz-,
1\ien hvis foTetagenet skal balancere nogenlunde"' må vi også op
på Ca.~ l O 00 k:r <> i fri'Vill ge bidrae II Det tør vi, dog i'kke I· egne med 1 men i.ri v.tl tillade oe st appe·l lere til msdlomma.rne
4

om at 11ise forståelse for ea.gGn,e Alie bidrag er velkomne uan-

set størrelse• forudBat at de ;1uas e.f at godt

.hj arte

og ab-

.salut !rivill 'tgt' - :ing~n må f'øle sig fory.1.igtet" Og hvis nogo1Jn hsr forbtndelae med t1dli 6 ero med1ezmner eller andre, de r
kunne tænkes at være villige til at give en skærv._ ad udnyt

endelig chanc.an.

Tllee.gn om bidrag gives ved at skrive s·ig p! listen, øller
rod d1rekta eller telefonisk besked t:tl et af bestyrelses-

modlemmerne<I Beløbet kan ~rlægges st:r.nks eller

en

pA et senere

t:tdspunlct , hvad cie1~ nu passer
bedst"
P,i. klu.bbens veg11e takker vi på forh~nEl"

Beatyrølaen~
Rose !18 t a.nd har gi ve t løfte OD et ret ori.gi :cal t bidrag :
Ti.J.skud pli 1 kr. p1~ .. sol.~t 03 betalt 'b og inden :31/12 -·66~
Dat mr1 vsl ku I ffl folk til at købe den. i. t1.ds
D

Redakticnens til enhvei~ ti cl t;,~1 ua.ni.ie opfordrLrig til at
indsende partier, hvor ligt:.1gyluige disse end måtte forekomme
spille:r,a1, eelv. har g:tvet sig o.dslag 1 1 s.t partiet PI) Roeenstend - Egon Rasmussen 13:r havnet i vore lcløar. D~t er

fre. den ~ylig overståede v1riterturne-ring, og betegnes aorn en
af Roeensta.r1ds bedete og fortjener of~'lntliggørelse-:

Spillet d~ 18~5~ 196G
l. e4, e5. 2t ::if1, Scu" Jo Lb5,. a6" 4" La·4 " r:]i6!1

5. 0-0

b5. 6ø Lb3, .Le71• 7w l'el.1. 0-0" B- c:3, Lb7('?)
1

Uoget pasaiv-l.. Sort l:l.:rslAr her r~'areha.ll•.. varisuten, aom
e:p il.let lagde op til" J{or:reklere ryavde ifl1i Eu.w e va:!ret
det omdtskuterede 8 ,- , cl5,. 9' . exc15 efter-fulgt a:f
9~-, Sxd5 · P.ller skarpere 9~-·, e4",

9o Lc2, d6. lo. d4 1 Dd7~ 11. Sbd2, Tee8. 12~ d5. Sd8~
lJ. b]" c6. 14 . . c4. c5" 15" Lb2, Lc8. 16.- a.4 . M"
Sorte stilling: vaz allerede for indelukket

ttl af'bytL,,

ning . . l'fu en~e et tungt positionsparti foru.de11 l!'!BD om
lid,t går det l.ms :r;å ko·ngefløjen"
17

D

h3, KhB. 18" Sf':I.• Sg:B ~

19" Sgl-; Sh6. 20" Sf5 t Sxf5.

21. '3Xf5. s6"' 22~ Sxa5?!, dxe5" 2J" T:xe~, Lffi ??

ha.vde stillet hvid over for vanskelige an-

2)~-, KgB

grebsproblemer . . Fl) eks. i 24. Txe7, Dxo7 ( iJrkc 24 ~;":" i" Txe7
pi.g&a1:1 t'6, Te8" 26" Dd~ med uaf'vendcli_g mattru.sse:l )
.25o f6, Do2" 26. Del.~ Dh5
eller.. ';>4... f6" Lx.f'6,., 25~
Txa8, L-xb2 osv., ef'tei'"lcder hvid. ms'd en I"!erbonde. me11

sort bar to lette officerer :for at tårn" Teksttrækket giver derimod bv id den o f're cl e o f f:Lc,er t i.l bage m, m"
2 4 TxeB • TxeB" -2 5 • Lxfb+ , KgB" 26 • Dd2 i Dd6 ro 2 7" Dg"5
Df8" 28" f'xciS og spillet er t abt - d.er skal dog l1ge ·t
I)

fors øges :

ff..

28 (' -,. 116. 29

,i

gxf7++. K:xf'7"

HUSK BIDRAGSLISTEN

FrttDO.NDEll

:Jo, Dg.-6+•

Mat

til fordel for klub.bens bogo

udg , s! Vanløse Sa.k kklub"

'Forl""and: Arne Jacobsen , s tadil voj fl l I/snl" n692 7
Kasserer: Bir Gyldholrn, Hedertoft en 17. Vn.nl o 14,521
Tul'nol~dert !'b Pedlltrsen ,, Tt~delavej 64" SV.

PRIEONDENe ekap~; 3" Houf'!:,nn, Rund.holmen J6, Vnnl
1

745215-nedaktion: !3 teen Bau ar'a , p,,t l- Ry1
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eftfzrhaandcn sl~ppet udi,
--

Det. e r

'701

~

.

~

at \urneringen

.:--lu:ttea med en fest lørdag d-24"d.-3. ( og ikke d".t:!5 ..
m en tryk:f ejl i

tttrneringdhef:i:,e-~. ant.yder ) ,. ti.om aag t .

lle er velkom~e - entreen ud.gør 5 kr'. 1ncl ., kaf.I'e
ød og danJJ pltiid underho.ldn1ng,.. herunder officiel 1.t.deli :og ar· prceru1 er fra. Vanlø-.iet-1..crneri n5,en .. De r vil t>l 1-

e d~rvere~ ~mørrebrød) d~ikk~varer o~l, til meget rilge prtde~. Endvidere aiholded et loiter1 med gevtuer. ~om dei~ allerede er givet klubben, delJ dnare
~l16t ~ndte1efonered tf; Arne Jac0b~en, 71 b9 ~
.... klubbena h1L..;t:ori.e :ic irikrevet. at' ... \.ift-eren og
, il... .;hr . lfa. be r. ,. e .r fæ ro. j ~ r. rykt og udkommer of :fi c i e
aa aelve fedtci~enen ~riden bliver godt en halv d■
oner , hvilket. del v1~ er 1!1Uligc;jo1"t 6ennem den ..itøt~eond, der blev omt.a,1_ t j ~>~ dd te nld!lmer Der er 1 ndgaae

n r~kke bidra~~ og st~1terne iortjener vor uforbeho~d~
.. cak . ~lan opfo:rdre.:1 :, ivrigt ..,j_l at s i k r-e s i g -.,1
e i ne J ek.:!iernpla!'er -..aa. ena r t ,jjQI!l muligr... opla.ge'C- e
sagens na t.uc .1t,ærkt-. oegrænse t . De r.,,e ka n ogaaa
a f eil taf 'tenen.
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e·.o t.e
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Red-

De delta~ere, der va 'tiJ #~ed
ver sp1lle rmi ne r A
de hr
.t"elle u1"'ere . .
0
bet._
y
d
51/•l ...
J.øt'eentte
g le, t>/".~kke R. Hold
Q26/t0 ~ ~5/
5 " række ~ riol d.1
•"lVfl _t..,ø..
~

0

.
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ll.~/l
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ve nd

IV hol~- 6. række ::3. Holdleder·: Henning Jen.-Jeno
/9 t 05,10, 25/10, 016/11 j fi/12 ( kun 6 hold

J.

ERI
t.art,er som nævnt 12/10, Al- nensyn til a.rranger1ogen
~a:i. ;tilmelding :... eneat l'orecage~ 1Øl'1ac; d.?/10 veda
nde ende eller a.fle'Ve.ce vedlagt-e blan}ce 1., i v.dfj-ld
and t.11 formanden Arne .JacobtJen, Stadilve,j 8~ Vanl . .
· e med Lemme r P.J.ler gaml~ ~ der er i tvt vl om, hvor de
kal spille 1 rcekkerne, udfylder ikke d erme r
Et n:t i reglement, efter hv•i lke t vinterturneringe
lcal afvi kled ~ er udarbejdet, og vi 1 dOB.rt. foreligge

upllkeret..
Ved generalf,)rsrunlingen blev det paatalt, a.

ere. der huriigt her afslu~~et deres partier,
mmer t~tl et forat;yrre andr e, der prøver .at. ta
illet. al'\Torli~1.. . Det kan fo:regea paa manGe fo
ge maad e r, p1·1vat. s Ludd e r eller '~for mange kokke",
er analy~erer e~ parti eller en still1ng. J~t er gjor~
en de:n fjernear.e hen.;;itst mn t , sa bc t.age , men det. .ran
:,rke neder1.rægtigt. ro·rd·t.~-rrende. Al1'daa: Prøv at dæm
i

lidt ned ~- det har en god virkning.
Under ..ilde te aa r s vintei"i.u:rner1nt rnaat;.,t,e mat.er,~• ..
rvalt.ei-en konift.at-ere~ a:t eu l1lle grt.ppe .1f. R~ ... d

ere kunne være meget. e vær at. :faa dag& clOdna·t t1l,
.·t.er aa. der .t'-ex. er t.alet h~n~epar1;1. .. .ril did.deri- o,~l.
n t.e ra ng • d e t er nogt?nJ.. ,.rdP de eamme hver ~ane; ... :?k
1

ply.:Je:;;, a~ rnat-.forv

Jkke er- helt vild

J.Or

at akti.lle

øbe, naar han v!l naa &J"'tolet, ti rn1nut.ter i e,,
•!kkeI" kl.

12

·v:

. ... o()n ......

Redaktøren. derforøvrig er and varlig for t.r ;ykning
Jtte nr. • er flyt~e~ ~il Aa ki~teveJ 63~ ~tvtV4 T
i 23 05.

a.L° ,;anlø.J-.:: t>k·a..tCK.U.tb.
.b'orrnand: AI'ne Jacobsenr .Jtadilvej 8" Va.r:løde .. ?169~?~

aerer: B"Gyldholm, Nedertoft.en 17, Vanl, ?4J521.
'l1 urne ri ng.:11 e1e r = !b .?eter'den, Handel I.i Vej 64
]'ribbntien:.:1 rcdw! ~~ten P~i.crs . .
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Okt.-nov. 1966

Bestyrelsen indka.J.der hermed til

Ekslraorcl,nær 9e/JerCLllorsam/;~
0No.I>AG ...D. 23. -li. KL. 2o.
Dageord•'"•
1, Kontingentforhøjelse

contra flytniDg.

om omtalt pA genøral.forsamlingan og berørt i referatet hera.1"
aer Vanløse Kulturglrd sig nødsaget til en•kækkelig forhøjele
af lejBn PoSoB• et anseeligt driftsunderekud. ·ner blev pr.
1/12 -66 stillet 1 udsigt, at lokal.arne ville blive m~llem loo 150 % dyrere I Skal vi blive I mA der en kontingent forhøj elee til.
Da Jernbanecafeen blev ·nedlagt, blev lokalerne i kulturgården stillet op aom eneste brugbare mulighed, og i .k onsekvellS her-

af vedtoges med alle-stemmer for og ·iJlgen imod, at konti:r:igentet
skulle stige fra 8 ~il de miværende lo kr. mdl. Generalforeemlingen vil viee, om en forhøjelse flr prioritet igeno eller otn
vi skal flytte.
·
Bestyrelsen har fundet·. nogle agnede lokaler ,På Randbølv\7J.
Dar er mere plade, ventilationen er 1 orden - begge dele
o& sandelig ikke er fozr,tænt med - ja, og et køkken ikke at forglemme. Lejen andrager nogenlunde samme størrelse som mi, og
kan 1 givet .f ald altsA uttdgA. kontingentforhøjelse.
PA mimiseiden kan kun p& forhånd mvnaa beliggenbeden. Ra.ndbø
vej går fra Sallingvoj

- lige ved Bellahøj-Jyllingevej krydset

iJrs ovar Vanløsr, All~ til Grøndale Perkveja

Den meget oentro.1

sition~ vi indtil nu har haft kan ikke helt bevares, men en mindrundspørge blandt medlemmerne har vist, a.t beliggellheden er
mindre vigtig faktor.
p

de
3
ldeetgørende billede
denne aften aflyst

si~
a~ ovenstående.

V1ntorturnerillgen

...

?

·./( beholdt 5.)c;;7del på

17<c-..se12
.

murmrIDENs

augustnummer bragte et !l.f de t1•aditionelle indlæg om
konti.ngentrsstancer med en :&:raf't5...g appe'l, til .wa-dlemme~e om at;

betalecø Tidspunktet var ikke det heldigste\; idet vi stod lige
foran Vanløseturneringen, hvor alle UDdta.gen l:::as.sereren havde an-d.et at tænke på11 og da turne1: :l.ngen_ var vei OVG~tået f havde re1

stancerne nået d.et

pu.nkt. hvor kankuraen sta..¼: sit grimme hoved

frai;J., og ke.e9ereren drømte ondt Ol!. t Øij snore o~ åb!..!9 geshanel"(;"
Hen så kom eDdelig ·løi~ efte'l"'lyste ,store Rk~/aldc På k:uu to

opillea.fte·ner afvikledes så at sige al.Le restancerr: og hvad der
ved .redaktionens slu:tning er til bage ;i er kun for i.llllåpil'i.e;i"i.E;rr
c1.t regneo - Desværre faldt et mi.nd.1~ ~ntal ilubiwsa d-øb)·i;orer
ai' i sviD&et I men Lad os ikke græde over det o Da :9tig~l<l.e11,l~ bl€,lcort ob godt u6alukket .fra det gade aaLskab , og 1:i~!..113 de s~!l'Z1'G
få lys·, til u.t spille skak igGni,,. .1.. VS eller en e.tJ.de11 klubi &.;
ør der lukket a.:f'., indtil gældeD e!" bl=ltal t ~ ide (t· re~te.neerne r- ..
r.I!T1eldt ti~ Københavns Skak Union~
B~dBn på den ene ag den ano.ei! r,aJ.cls har vi al-!:s& fb....rt r,j'dde:; -=i!,i ~
og lad os 1::iå hver isei: bes+ræbe os på at holde ~. t:Ul:.:ogon!i! aå vi
f1•entidig undgår di.ase stadig tilbaga·r1eudende l~kvi.dit.:.:i;.Jli::-:-iser,
som bøx v..ere :fo:rbeholrit staten og erhve:t"T1sll.ve·t.

I t:ikalpej agten i :foråret m&nglede incl.skud .:ra ca , ht1,.1 1.'..-ii:?:-aA
r.,.f spil lame. Det gør det ·atadigtræk,jj men :dl her de ~-iJ ·~Elngæld
heller ikke vundet" Vinderen er nok lidt ~retl e"f det a:, h~n ill5en
1;i

præmie har flet, men han kunne j,o bare ha.ve hc1,1t S.1.f vmki: Eller-=-?
Wed vi11terlu:t-ner11J..~e;c; går det fremad~ Indskuddet {lo 1o:·..,) .ba ....
t~-1es ifølge reglerne ,red tiJJ;1eldlngen, oe; efter lo ru.:i:ite her
o;nt:t"ent 25~~ nf d0ltegerne betalt" En matema.tifll.-; nei-eto~n1»..~ giver til resultat I at alle indskud skulle være be._,oJ t ..;:Ctei:· 12
runcie • hvis e.J. t går vel. Lud os mi håbe, e:t d.et gø:.."." d::it i og

hermed tak til dem" der endnu s8mler kræfter" l~{G.tte rc:sultat at
bliva a:as"trengelserne værdigt"

V.~

'-.) C

0

lL
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For et menigt mealem (redaktøren)

\I
der ilrke her vraret in.ed i.
mere end 21/2 ~ • er bogen .et kurioau.mf der nok or værd
at stifte 'bekendtekab me.d,J Det aer ud til• at da 2.tørre begivr-nheder er ko,mr:iet m.ad" hvad enten di.sae har været faglige~ f"est1.j ~e
P.ller ·b egge dsla" Yisse f:u,,, h·,01'· der 1}:ka s::7n6:: c.t ~.~re

klubben

,

:fora-g&at a.Jlde,t eud den daglige [:'.øren og laden" h~ vi l!låttet
nøjes ned general.:t'orsartli21gsreferater" der af gode g:ru.nds er aam ...
rnentna:rigt til det allervigtigste" De"!: er lykkedes f'orfe.tt eren
a.t frembriDge e·t vmrk11 der, som Gyldholm skrev l r::-t tlrlligere nr.
;,.f F.RIBO.NDENSl :!.kks er _præget- af den tørhad• som ~ ellers ;_';jåt te
['rygte ved et ~rk af del"l.ne art,.. Den e.r derf!?P?J let lmet i så man

kan ilctre u..ndskyltle :;ir; msd.:
ikl:9 at anskaffe sig den,

l.h~

de.u e:r eikkert ret tu:cg ..... .fo:r

Jeg ksnder ikke l:lm.bbemr ældre medlemmers kof"Dl.eni:arer til cle
li+ter~r.'311 aki"obrtrmro...z-e , men givet er det, ELm givet er det. a.t
"d~ cemle
får et 1:!.di; stsrre overblik and alle os andre!) Og pil
dettp punkt findei" jeg~ at bogen har- en skønheds.fejl" Den burde

nom tillæg

have haft at par ovcraigtatabeller til støtte for

de~ ~, dez- ikke er inde 1 hvad, d9r er sket hvornår og hvem, der
har gjort det. Eu lille geDrleingnng af klubbens mere prominente
m0J.lammer i tidens løb med angi.veloe e.f~, hvad vedkol!llllende har
fur&tae::;et sig i klubben~ sa..flJt en stat is tik ovr:1r medlernst allet !
tid.ene løb har jeg i hvert fnJ.d aavnef , Sårlanne tabellør kunne
jo lJlot springes over R:f dem, der 1 f'o.1:·vej en e1~ inde 1 ae,sern~.:

:'l"en dec er som sagt akønhedsfejl.
Por at 1ngen skal værs i tv:tvl ~
h~ be~rnrler

ved lo kr"

I).riaen er e.ft er behag.i BeDe-tte er dog en latterJ.:tg lille sum

~ar bogene alene trylr.nt.ngen hur kostet betydeligt mere pr~ ek--semplar,, og hV1.s den

llU

ro'i; kendte etøttef~nd ikke havde VrJr-=1t ~

bavde deir }tt)lJer imgen bog været"

FRIBOiwEHS SPALTER står altid til l'ådigh$d for medlem:r:ers- del"
her ?JO~et p.'.1 hjerte" Dette k:::.:: Jk'~~' ses af bladet selvs da det e:r
to år siden, no6 et menigt r.1edlem overhovedet ln~ opladt sin
:cr;st11 Så meget desto mere t:.,..;_ude blive1" v:11 n&.r det endelig sker~
LI' r-l e:!' iklra e.n mulighed for1c at Skakunionen kan fJ;l del i tips ...

. . ,cæ~ene ~ således at de enkelte klubber herigennem Icunne :f'A midla;c
til fo:rny elae af" deres materiale i e11 e_nsi:;r1~et stil , så l:l::.11 ikke
cka.l t!':9ne med en og spille turnexing med. en anden sl8G8 brikker,)
,tm1nto:ri eller ei"terligningeril stillGt op på "e-Lllvmåcte't.'=11 ~
t::e<l s 01•te, røde, brune og gule fal ter i størrelser. der ikke ava.:r~1-- til brikkernes fo.,:mat-; i lok.:.ler,i d'2!r scm oftest a:?- dårligt
L:Jlyet. d~~tte er vi ti.t udsat :for .... nedsat·ter e:fte1~ Min mening

3.Lu:.c.1.a11 veCJ. dette dejlige spilr

-

S

I de senere A.r er det fa.1:tisk

~t.111

Ifomiann c
sy:.:bolsl;e belcb ~ der er til.....
jj

4
dolt

Dan~l: Sl:a:-: Unto:u

af tip~midlai~ne o

Men om beløbono

havde en be,t ydeltg atørrel.se, •v ille cl.at dog nok være yderst

tvivlsomt)' om pengene skulle bruges til materia.leindkøb ..,.
Det rnå høre til en klubs agne Opgaver:.
StauntoJ.Jmod.ellen h~r rorlæl'.38et vundet a.11erkendelae- internationalt, og den er langsomt men eikkei~t ved a.t fortrænse
den yng1'"e

hel'"

i

no::. ~diskø rød-Ir.ride model, som vi endnu 'bruger

la.:nde-t o

IIoumanne tanks pegttl'.' 1>& enrH1?.--t0thed •. og d&t kan vi give
ham ret i" Mon eåvel eom vi følger de i11terne.tionale skakro5lert gør vi ut\T:ivl3omt klogt :1. også ~t indføre da intor-

ne.tionala etauntonbrikker ... e1løra opru1r vi med garanti
de ·t mo da at t a af de tf· til~ igt ede ens a.1~ ethe d.
Vore brætte1~ tr-o:.ena;P,... til el-:. fo:r~else I og boetyrelsen

har fornylig besluttet at opgøre ma:~er1aJ.abebovet og fo];te,te.ge iac1køb af ble a" bl~ikker a.f interna.t:tonal model og etø1
1

relee,

-

_

Om at spille med - :.ye b1"ilcke:r• blj ve1· i alminc,,.elighed kun
13t spørgsmål om va:110118 magt, og skulle nogetHsnrutte0• ja,
f~:J. kunne dGt ro5.olte ond.de blive til det gode - s.§.gal"
geniale!
aj.

---oo o 000 o o,o~...--

Y.'ANlØSET!iRNERINOEN
afsluttot~
Do:; 22/9 spilledes sidste runde 1 Vanløseturner1:ngan 1 og
eka.l vi gøre en lille statue I må det bliv,a: større end aid-

ste Ar

( 6%)~ meget få udeblivalae~ uden afbud, akønt de

selvfølgelig :f'e.ndtsa, og eom konsekvens nogle indmeldelser.
Resulte.terD&? Ilr..ke de helt store ovcrra.skelaar; stillingen

fra FIITBO!-IDENo aaptemberlll:"~ bavaradee stort eetQ' dog ikke 1
mesterrækken, hvor Fi:t_:m Petersen" der ,jo førte .:før sidste
runde, te.bt~ til Kølvig 1 sidste ... sit'!atnævnte fik herv·ed
l~ pladsen på en 'bedre kor-rektion. r
Mest~ rr~::tk0
1 o :B.:1 KølV'ig
,I

2~ T" Sneslev
3~ Pr,IloMør'b:'t

4
4

4

4 o rll:.n ret:erse:::1 J1/2
l"' 1"':nklc e· A
1 • Søren Juul

2. K6 Andereeu
J.,, G oP.:xe1sen

5 (t}
4
3

1" r.nkke
1 " Po, ooi~rfe ld
2' o A = Bal khuus

5 (J)

3jl, B. Gyldholm

31/2

1

4

2" rakko B

1~2. Erik Johansea
-

-

l.:;2. J" Holst
J~ lløimark
Jc.

41/2
3

3o :r.-kka A
l .i:I Eg 011 Ole en
~ø

J

5 (I)

r,- . ,.

llol

L...J, J, ' .

j)

!

le Beru10 Ilansen
,L • ng.
2" J.!Il '- • •-t , 'V,i"""

Bendt Jensen 4

3 ( .i.l6Il'1? Jar.sG:n 31/2
4o Ii\.. -Ga.rse11
'31/2

4

:; ~ ... ~-;e,"16 0.Lsen

4
4

1

3V2

I

,
-·

t:: ~

.

I

~• -

K ".E~onbj erg

3_.

o,

ml:i::ke C

:h~edsrikaen

J t :?ederss11.

"l ~

Ja:: ~·.i ~iiels en

4~

u

_

-=-

'.Borg

4

4

4
3

forløb li~1 SL. moL1ao;.L··; nom. sidste l;_2s, og dat vil sige noget"
J)r"n:o blev budt vulkomrne:t. 3.f fe l'rri:e.n....,g: en, af fest a.1'),rangø1~ Ba.rkhut~
og af atifteT w.:1m~ Chr, Fe.bar~ De;:." 1Uid jo r~angs kønne ord 1
s..,l 5:dni~·:ig af v~ · ofteJ:•~:°,'!:".l.d-1n ~"8dagece ~<:lu11s -l"ød~elsd5.g"
~å v~ c::.~ hllbe, d..?r a.i~ li.fi~ b.7ldest tilc1.rerc... nl:i. den xu:ud.er
de 5o !
C.b.rr1 &bar mindedee; i. vellcentlt .stil rh...enes gang i
1:lubbel.11 st~rte!l i TtJi,srca:røen~ blinc..;;;pil, l:G-mpen. 1.10d Sta.~
li~...s gc-ldai:"cr~ Bezrt LU"'Senr be"J~g i. ~-J55 mm; men ikke alene
t't fødseJ.stla~.:;f,J baz..!1.Btw blev lly J.det - ogs/d pr7miedelt.s.ge-r-ae
i
V.:1nl .,.nsturner1._necn tii~ derr-;ta del vod ))ræm:teudclel -tngen :t'orEJt ~'_,·ei: 2- t A ._,J aco be en~
De:; amor-Lkanske 1.o-tte:ri iwleholc:t nerP. pudai.~13 api5oder"
+r m f o: øks" Q du ~gt AJ:,'.f:J."ret Scli "1,L.:!.cobsen fandt ud af J at der
ikk!J vc.1~ udsat præmie ttJ.. dec" ie:...~ V"_,nd~ flest ga.z:ige-1 1rå"'
ile fi2:. t .!'øE:t bs,gef.·cer, da de -.randt en 1..::..J.le dyst mod Bell.l:lo
r~::.naen og .Snesle,r~ ':Jen vai· rir:•'3.ngel"'t;;t som en q_u-:ls-konku.rrenc..i:l ov~r a:tetur.ill~ 2'1)1:iT~små::-..." :::.'..,. ov" og underholda.ndo af. Rosen1

- t _1,.t:1d.c
Re~t en a.f e.f'i: enen ( om :'lan ·,~!1) sik !!l.ed vnkslendc unde.rhold-.ning,,. s:<.1 o ~ ,b.tuJ" IlGcii.- 6 i k se1.v glip cf ifølge vidner rrydelig·i; ;;;tj-·tte musil: pt\ kl.aver;. udført af haæ e:.e,ate1·" Bark""
hu:us j:t·u & Co.., Sf;.;illa,le og ,--dD.i:; • &.Gt Ni.: 1 sen -causera--de ov·er
L.·.,ordan det kan gl\~ nlr mai- vil
.ain. kono at s:pilla skak
osv" Alt imol\s b-::iv mai... us"tjsnt pe bedste v:.i..s af unge dmner
del' berr,.d villigt ej orde et s l;l~·c•~ 'U'bejda .... T.JIJC,, Og ikke
,.. i i...:lst tak til Ei 5 il ?... der i dage.~.e l'orud havd.e gj art et
lælllpearbej de
o,g ikke- mincbit på !'E:.srl; r :ft en~n. i køkkenet~ Tak
til r.:llo ~ de1~ hjalp :når de:r ".ra.;;."' btuiov ~. og .~om gjorde i"estør
til en r1a.rkant aften ,.... af no1.:;..1. e endog betognet som " den b&d-·
ste skak..?1Jst s vi hEU~ dol,agct ..,. i 1',..._.....,i ..., ~~ ...........

uc:re

~- __ __ __

Vi eer .stadig nye ansigter i kli...bbet, 1kke mindst efter
Va.nløaeturnering~n har vi haft god. tilgant;, I de senere
år har der igen været en stl~nine i. medlemst.aJ let~ som man...
.,,r.i. ,,.1. 1 •b · --. • ·•Ji... ,~ir-..\;t•
~ .. .,.t' -..1.,
__.
..... , .,..rlc
V..!.~J.....1. Et hj ert~ligt velkommen 1 k'.lubben 1al d.a nsidot ankom:o.e•• o V".J.
~-.,;;.j-

.0..

1

11.,.&.

.,

,,,...

,..> .....

,;._t,,_Jt,

""0:,
\_Ji,._..

L

håber" r vil finde Jer vel tilrette i klubben og .få yd
gere glæde og fornøjelse af spillet som så mange fø.r jere

VELKOW.tE il"

Af pladshensyn bringer vi kun den øjeblikkelige stilling
og konstaterer. at klubben i år klarer sig virkelig hæde
ligt~ Specielt godt går det 1. og Jc holdat i mesterrmkken
og 5c række, mens 2o holdet i 2 rk, B har spillet en
kwp mind:ea) idet Valby her har trukket holdet tilbage!
lJest e1-rækken

3o FoS• 14.
6v 1860 lo.

7

'li

2. række B.

3. SkovlUllde

Lyngby s" 1T'/2. 2" Vanløse

1

Gentofte

151/2,

l2 + h. 5, .Rokaden lo1/2 + h.

J .s

, 9

;

Hareskov 14, 2. Glostrup 13Y2.

111/2.

og 8. tlarru.m 61/.2.

4. Brønshøj lo. 5. +Brøndbyerne

9•

6. ±Vanløse 81/2 7.. +Virum 51/2.
+) Kun 2 kampe er spillet.
5. rækk~: 1. Vanløse 16~ 2o St~s. l5V2, J. Glad
.aaze
:1.5 ~ 4. Brøndbyerne 12. 5 J' ,S ll 1/2. 6 o F.S. 9
7~8~ Nærum og Skovlunde 8.
c

n,

6. række
Ao

Amager

.i.

1" Gentofte 189 S01941 15. 3. K.S.ø 141/2
13.: 5, Vanløse
6. 6. Brøndbyvester S~ 51/2
------0000000000000-----

IND.BYDEL.S,E
KoSoUus enkeltmandsturnering

1967

Denne enkentmandstuxnering om københavnsmesterskabet
spilles :t.gen i år i Folkets Hus, Enghavevej 4o pA følgende
dage:

9o Jano~

170 jano

25.

Jan(>

31

jan

8" febo

og 2o. feb.
Indskud: Køben.li.avns-- :::!l!to- -:>c; r,1estcrklc=::c
~ ,~ 3~ klas~e k~ 2oi og
lø klasse kr~ 25,

35

.de~

klassen kr" 15.
Sidste frist for ·tilmeldi
klubbeZllO •

melding

e;~• 0.t"Ct. _

wli. indskud

t:31:r.J. ... .:: til kG.Scc:~:::~n"

Igen i år regner vi med at mange af medle:mr':enie deltager"
Ved tilrettaleggelsell af vinterturneringen er der allerede
taget he!lZyll hert:tl~

•
r

on en

;.,;

~

MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLU8

~

decom

23. Arg

966

8

11" der var indk
en flytter over
a 'festaaJ.. V
d

•

s:t.ger, at der r
rAdeorkestre cg
"u

nnem h8~". GOdd

og

967 og vi har er:t'i
orhøjoleen· i Kultur.

lo

1181

1

r. bliver eltea o

§§§§§

·n
dajlig prese
tige klubøtø

___. -------- --j1,

vegne

te gave
_.,..,

_

B

n.

beet:vrelsen
Un1.

venner og bel:endte, eller som har forbindelse med liidligel'e klub...
medlemmer, til at tilbyde disse abonnement på bladet; salgsargumenterne kender vi alle. Når man her tegnet an abonnent, meddeles navn og adresse til klubform.anden eller kassereren, som
foretager det videre fornødne - så let er det.
Dette fremstød tjener vor støt·te, og vi. betragter det som en
raressa.g for VS at være med , men medlbnnernes hjalp er af afgø•

rende betydning.
Af Vanløse Skakklubs historie er der inden for medlemskredsen t-11 dato solgt siger og skriver fem og tyve eksemplarer.
I betragtning af den forhåndsinteresse, der blev givet udtryk
for, og i betragtiliDg af et medlemstal på ca. 7o er resultatet
mildest talt f'e.ttigt.. Enten har vi bedømt mulighederne helt forkert, eller bpå har en masse medlemmer den bagtanke at forære

sig selv bogen 1 julegave. Tænk forresten på1 at bogen jo også
er en gave fra klubben. idet fremstillingsprisen er ca. det dobbelte af de lo kr •• vi fo:rlB.Dge:r ror dan.
og til slut kontingent m.m.: Der er pr. dato en samlet kontin-

gøntreste.nce på 81 måneder. samt 15 restancer på indekud 1' vinterturneringen, Kassereren beder så mindeligt om at f'å bragt disse ting ud af verden indan l'.JY'tåra - Lad det være vor ;Julegave
til ham, så vi alle - også kassereren - kan gå ind i det DY"e
år med de·t rette barneai:t!d, befriet for det gamle års sorger
og synde.r .

06 HERHED /JN.5KES

{jllf.I)Ellli

MEDLEMMER~

Jl/f/l,

Bestyrelsen.

----000000000---

Man beder notere sig s.t sidste runde i vor vinte?turnering
flyttes fra d. 22/J til d. 29/3.

SIDSTE GANG FØR JUL vil vi prøve at la~e en lige så
oracy afslutning som sidste år, bl.ao med skak efter meget
utraditionelle retni:ogslihiero Sidste gang før jul er d. 21/12.
----000------

Ikke kun fordi vore nye klublove siger det skaJ. vi have

~n halvårlig beretniug. Det sker mellem jul og nytår, nemlig
onsdag d. 28/12. Det bliver samtidig afsked med loke.lerna1 og
vi regner med det bliver en rigtig stille, hyggelig aften.

holdlurne.cii1g
Klubbens hold i mesterrækken har i !r klaret sig virkeligt
godt og her en god chance for at placere sig helt i toppen.
Vi er dog et halvt points efter FS, der fører med 26 points
mod vore 251/2, så den skal have en "spand kul" i de to reste-

rende rundara
Resultaterne er; sejre over Nærum 6 - 2, over Rokaden
med 5 - 3, 41/2 - 31/2 over s.1060 og 6 • 2 over Jernbanen.
samt uafgjort 4 - 4 mod Frederiksberg efter en vanvittig
ma t ch med flere afgørelser på ·tiden.

Topscorere er A. Jacobsen og He:rining Jørgensen med huer 4 p.
skarpt forfulgt af Voss med 31/2

hj •

2. RÆKKE B:
I denne række er der sket det, at Valbys.
--------------har trukket sit hold. Herved bliver der i
hver runde an oversidder, siledes at stillingen ikke er helt
klar runde for runde. De hidt:ldige resultater: uafgjort mod
Glostrup S. 4 -. 4, sejr over Skovlunde 41/2 -31/2, te.b til Brh.
S. 31/2 - 41/2 og sejr over Hareskov S. 41/2 - 31/2. Ialt har
holdet 161/2 points, men på trods af sidste oJJSdagesejr er chancen for førstepladsen lille, Denne vil i hvert :fald kr~ve vir-

kelig mange points i de to sidste runder og betydelig mere hel~
and indtil nu, hvor mange gode stillinger er ~
t.!'.ået tabt. ps.
L

5"

3vrn

Vort III hold har lidt et sørgeligt neder...

---------lag til Studenterforeniogens Skakklub, som er
vor v~rste konkurrent til 1. pladsen. ,}Vi er bagud 21/2 - 41/2,
da der blev taget hængeparti, og dette 'må desværre regnes for
tabt. Eilers har vi holdt os på 1. eller 2·. pladsen 1/2 pointe..
fra st. s. Til gellgIDld skal vort program på papiret være lettere: vi ·ska,l ude møde Nærum og Jernbanen hjemme - st.s.
skal møde GladsaJCe ude og :Nærum hjemme.

• oveæ Skovlunde 51/2 - 21/2 •
over Brøndbyerne 5 - 3 og over jladsa.xe 5 • J ,' men formodentlig nederlag 21/2-51/2 mod St.~.
over Fredepiksberg S"

51/2 -

Resultater: Sej

21/2

Men frisk mod - vi ligger endnu p! 2. pladsen.

6.

lLT.KXE
Her er der ikke opnået det store resultat :
-------godt 3 points pra kamp. På slutninger he.r der
været vanskeligheder med at samle holdet, og rt ke.n ikke lade
være med at gøre opmærksom pi, at når man meldte sig til denne klubtu.rnering; var det bindende. Vor stakkels holdleder
bar et par gJlllge siddet ved telefonen det meste af en dag for
~t samle hold.
N!~ nu er sæsonen jo færdig for dette holde

vedkommende, a! vi nøjes med at lcoustatera1 at Ole Delfter

og Kurt Andersen har klaret sig pæntø Ole har slet ikke
tabt J

Resultaterne he.i~ været tab mod Ame.ger S .• 21/2-=5'1/2 1

mod Gento:f'te S

s

21/2 ~.. 51/2 • mod S,a- 1941 1 .... 7 (I), men

sejr over KoS11 7 .,. l ( r,) og til elut tab mod Bl'"øndbyerne
3 .... 5.i Alt i alt ret ukons·tante resultater"
Og på grund af dan københavnske enkel trn.e.n.d sturueriog
hold.os an pause 1. klubtu:rnariDgen og de to sidste rundsl~ spilles først i marta måned,!

dGr spilles i ja.nu.ar-februar

er el.leredri

5 runder fromme~ mau det

9]."

de færraste11 der

En ru:nde blev desværre aflyst

har spillet dsm elle"

p"g9th~ den ekstraa-rdimåi"e geuaralf'orsa.mlill8, og det 'k edelige
ve.jr d. Jo/ll :(. i :f"orbindelsa· mad fod hold i TV) medførte•
at vi ikko nær tilstrækkaligt :f"i.k hentet tem:potB'bet hJemic

Still.ingen i toppen e.f' rækkerne er:
I

Me.s terr~kke_,

lo:-2 Ao Je:cobsan
1-2 v~ Petersen
J. El!' Rasmussen
4"' P~ Gørenaen

21/2 (3)
21/2 (3)
21/2(4)

~-

3i

SG Baue•r a

41/2(.5)
41/2{ 5)
4 (4)

21/2(5)

II. række

III

1 o E.· Johansen
5 ( 5)
2 c. l'b christe;o:sen 4 1/2(6)

3. Schønnemann c~ 4

4" I(~ Ander.a en

I" række:
J.:,s2 B.... · II omtøll
1-2 SøTen Suul

(5)

31/2 (4 )

rmkke

l"' Poul ,Jens en
2~.. 4 li" Carls en
2•'"4 O o Del fter
2-4 Fo StøvriDB;

4(4)
4(5)
4.( 5)
4(5)

I.1" rækken har vare.t eærlig fedtet med færdigt spillode
kampe; i. de øvrige rækker ligeer gem1em.snit•tet omkril:lg
4 kampe.
iiiwli....- - - ~ ..... - - -

Et indlæg fra Liversage kommer vi tilbage til i næste nr"
"HtIBONDEM udgø af Ve.:nlØB9 Skakklub
Formand: Ag Ja.cobsen 1 stadilvej s~ Va1il,j n692'7

Ks.aserer: B.:. Gyldbolm1o Nede1.-rtoften l"l, Vanlo 743521
Tun1, leder1 Ib Pødorsen, ·Bl!ndelvcj 64. 'r"rl
D

FRIBO?-ru-r:::Ns ekspo: S" Hauma.nn. Rund.holmen j6, Var.il~ "745215
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