
MEDLEHSB LAD FOR VANLØSE SKAKKLU8
35. årgang nr. 1 januar

KSU's klubholdturnering.
l.holdet 3.runde:
Det var med sejrsstemDing vi drog til lidelser
ne i 0bro's lokaler. Hol~lederen kom 25 min for
sent og opdagede at opti~ismen var ubegrundet
vi havde ikke vundet nogle partier i nu og vi
stod halvskidt ·flere steder, hvorfor _er der ikke
rygeforbud i 0bro.
Formand Niels tabte et par bønder, og man spille
de hurtigt videre men Niels tabte efter ca. 50
træk, herefter blev Søren sat mat, 0-2. Hans al
tid god for en halv pille ofrede et par bønder
bevidst, fik godt spil og remis. Steen havde of
ret, men fik snydt Ole Wium ind i en evig skak.
Stillingen 3-1 til Obro og 4 hængemuler hvor
kun Jacob stod til gevinst. Jeg havde efter at
have afslået remis i dårligstillinen anelse
bedre stilling, hvorimod Erik var færdig efter
rigtig hemmeligt træk fra modstanderen og Tor
bens syntes også tabt.
Jacob vandt planmæssigt sit hængeparti før vi
andre genoptog spillet. Her spillede Eriks mod
sta~der ikke det rigtige og Erik holdt remis,
derefter lykkedes det mig at vinde og som rosi
nen i den berø~te pølseende fremtvang Torben
remis til slutresultat 4-4, hvilket er alt for
lidt mod Øbro som er dumpekandidat.
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Hans Uielsen
Steen Schousboe
Torben Sneslev
Niels Rendlev
Erik von Essen
Leif Jensen
Gibori Jacob
Søren Juul

- John Zimmermann
- Ole Wirum
- Arno Urban
- Gyula Sctics
- Georg Kuhn
- Peter Hartung
- ~orten Mortensen
- Jan Sandahl

remis
remis
remis
0-1
remis
1-0
1-0
0-1

1. holdet 4. runde:
Da jeg ikke spillede med må jeg blot konstatere
at det gik endnu værre end mod den anden dumpe
kandidat, og får vi ikke udbytte af de sidste
2 h~ngepartier mod Studenterne hvilket det ikke
ser ud til er vi i alvorlig nedrykningsfare idet
vi kan resikere at der skal 3 ud af mesterrækken
hvis Helsingør karrer sig i 3. division.
Enkelt Resultaterne (eller mangel på samme~:

Hans Nielsen
Steen Schousboe
Torben Sneslev
Niels RenlUrev
Erik von Essen
Gibori Jacob
Jørgen Holst
Tim Bjerre

Jørgen Ha;...gen Hansen
- Carl Johan Mortensen
- Adam Gottschau
- Christian Krebs Lange

Ole Schwenger
J. V. Bækgaard

- Gert Werner
- Karsten Riis Laursen

remis
1 - o
hænger
1 - 0
remis
remis
hænger
0 - 1

Stillingen i Mesterrækken:
I.Rødovre I 20 20 5.Hvidovre I
2.Lyngby-Virum II 17 6.Vanløse I
3.Allerød I 16 ?.Studenterne
4.Freneriksberg I 16 ~.0bro II
Vi mangler LvS den 1/3,FS den 15/3 og

2

15
15+2h

III14+2h
13

hS'K den 13/4



3- og 4. runde

BrønshP-1 S!.::u:klub ~ - VS II

Ee~v P~er~e~ - Jørgen Holst 0-l
Po'J:1.-Erik Pedersen - .ld.nn M~dsen 0-1
tforten. R.«.sa...tSsen - Stefan Hansen 0-1
Jørgen ~if Jen:sen - Jan Jørgensen 1-0
Jørge:a. Christi~en -Ib Pedersen 0-l
L. Joha..nnesen. - Axel B-.rkhuus 1-0
Herbert Hansen - Eigil Pedersen 0-1
E. FastJ.Dg - H. Schøller Jacobsen }z-}2
VS II Tandt på udebane! og vi manglede endda vor aester
spil l.er Ti!t,. men vi otte, der mødte op gjorde vores bedste
ørgen bragte os foran efter ca , to tilll.er:s spil. Han s:pil

led~ sit sædvil.lllige orangutang-an.greb igen med stor succes
~idt senere måtte Barkhuu!! opgiTe sin heroiske kamp med to
tå..'T'1J.e mod dronning og løber. Så gik der en lille time,
hvor Brønshøj på flere brætter begyndte at vige, og efter
i -.lt tre tim.ers spil sluttede 4 partier. Eigil vandt et
uligefarvet løberslutspil. D'et kunne lade sig gøre, fordi
han b_a;vde fået etableret to fribønder og en trdje varp{
vej. Finns modstander oTerskred betænkningstiden, men stil
lingen var klart vundet for Finn. DEr var ud.ækkelig mat i
3 træk. Ib br~te os .foran 4-1 og Schøllei sikrede sejren
ved at holde remis med en officer i underskud.
Mit parti sluttede godt et locvarter senere, da min mod
stander opgav. Ha.n var udækkelig Ill&t.
lun JlU!.S p.i.rti gik tiden ud. Han var som sædvanlig i al
vorlig tidnød, men stillingen Tar tabt inden. Han havde
en bonde for lidt, men derfor kan man jo godt kæmpe, der
kunne jo d"!lkke noget op.

Parti fra hold.kampen BSK I - VS II .
.Hvid: Ste.fan Hansen · · Sort: Morten Ra~mussen
l. e4, Sf6 2. S c3, Alekhine-.forsTaret Y~l jeg ikke spille
iaod 2.-1 e5 3. Lc4, S:e4 4. Dh5, ( S:e4, d5) Sd6 § 5'~ Lb3,

Sc6!?( sort kan l.Uldgå de følgende forviklinge; med 5.~, Le7



...

60 _ D:e5, o-o) 60 Sb51 g6 7. Df3t f5 a~ , Dd5s De7

9. S:c7+, Kd8 10. S:a81 b6 11. d3, Lb7 12. h4 ( en anden

variant er denne: 12. S:b6,a:b6 13.Df3, Sd4 14. DhJ,e4 15.

Le3, e:d3 16. 0-0-0, S:o2 17. L:b6+, Ke8 18. D:d3, Lh6 19.

.Kbl (eller K:o2 ,Le4 2O.Lc5, Lf4), Le4 20. 1:o2{ ( Dg31
Sd4+) L:d3 21. L:d3,Lg7 22. Lc5, De5 23.LaJ, Se4 24. Sf3,

Df6 250 Thel med skarpt spil og lige chancer) tilbage til

partiet. Jan spuggte her om det var lyn jeg spillede.

12.-1f4 13.Df3, Sd4 14. Dg4, L:a8?! tempotab 15. Ld21 S6f5

16.0+O+0,(bedre er sikkert c3),Dc5 l?. Tel, d6 (bed~e Lg?)

18, c3?1 (sort vinder nu bonden på f2), S:b3+ 19øa:b3, D:f2

!0.Sf3, Sg3 21. Sg51? (alletræk med det truede tårn koster

en kvalitet)~ (for at undgå 22.Sf7+) 220 Se6+, Kb8??

en overseelse, der koster partiet 23. Dg?~, L:g2 sort har

ingen tilfredsstillende parrade. Hans bedste træk er 23.-,

Lg?, men hvid Tinder hurtigt efter 24. De?, Tc8 25.D_:"d6+,

Kb? 26.Dd?+, Kb8 2?o D:g?, S:h.l 28. Dd?, S:g2 290 T:il e5
og mat i få træk o 24. Dd8+1 Kb? 25. Dd7+, og sort opgaT-

P• gr.&.-, Ka6 260 Sc7+, Kb?__, 270 Sb5+, Ka6 28. D:a?+

K:b5 29. Da4+,. KcS 30. Dc4 !lat.

2. holdet
Til udekampen i 4. runde var der J afbud og et tyveri
( Tim Bjerre skulle spille på l. holdet)· og af det dusin
spillere, som ikke er på hold, var der· kun 2, der kunne
hjælpe. Vi måtte derfor stille med kun 6 mand, hvad der
på forhånd gav modstanderne 2 gratis point. Mange af dem
der ikke kunne denne gang, ville gerne en anden gang,
hvilket jeg vil huske, når vi tirsdag den 14. marts skal
spille mod Gladsaxe i Gladsaxe kl. 19.00 (nitten nul nul)
Der skal vi bruge mindst 2 reserver. Det siger sig selv,
at i denne runde er ingen af 2. holdets spillere til dis
position for 1. holdet.
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!...'e .3C~s, ao za koza , kom a.Lle inder, urene blev start.et , De~•... <;

ved k-.mne alle spille uden nerver fra start. Kommer der
nemlig færre end 5 mand, er holdturneringen slut for det
på.gældende hold, og holdet rykker en række ned.
2. holåets resultat blev dog ikke så dårligt, trods alt:

s. s. Petersen
Henry Hansen
Ingvar Frimurer
Kenneth Hansen

AS 04 III - VS II
Gøsta Lindblom
Henrik Andersen

J - 5
- Finn Madsen 0-1

Stefan Hansen o-I
Jan Jørgensen o-l
Eigil Petersen 0-t
Jens Vinther ~-t

- Leif Nyward 1-0
uden kamp 2-0

Først færdig var Jens. Han satte sin modstander mat
efter J kvarter. Leif fik en jævnbyrdig modstander og
stod en overgang godt, men tabte i slutspillet.
Jan vandt en kvalitet og senere yderligere en oficer,
hvilket fik modstanderen til at opgive. Eigil, der
lige havde halsbetændelse og stadig ikke var helt frisk,
erobrede brættet og gnaskede løs indtil modstanderen
opgav. Der var på dette tidspunkt spillet godt l½-time.
Jeg spillede Arkhangelsk-varianten i spansk. En variant
med mange taktiske finesser. En af dem indbragte modstan
derens konge efter 2¼- times spil.
Finns modstander tilbød på dette tidspunkt remis, men da
Finn havde en bonde mere og stod helt godt fik han ordre
på at prøve at vinde. I den næste time lykkedes det ham
at foz:-møble hele sin fordel, men til gengæld brugte mod
standeren al sin tid. Faldvingen faldt omkring det JO.
træk.

·ued dette resultat er vi dog stadig med i toppen af rækken
men vi mangler nogle svære modstandere: Birkerød (nummer
2 sidste sæson) hjemme 1/J.; Gladsaxe ( nedrykker fra 1.
række)som nævnt 14/J og Posten ( oprykker fra J. række)
hjemme 12/4.
I kampen om 2. holdets topscorer-præmie har Finn og jeg
Jt, Eigil J o.s.v.

Stefan



Stillingen i 2.række, gruppe l.
i.Hvidovre III 20 5.Hellerup 14,5
2.Vanløse II 19,5 6.Brønshøj 14
3.Gladsaxe II 17 7.Poster 10,5
4.Birkerød I 16,5 e.AS04 III e
GSF og Post spiller en udsat kamp 17/1-197~
Vi mangler BiS den 1/3, GSF den 13/3 og post

God ø tart f'or l. _holdet

Midtvejs i turneringen kan det konstateres,
at). holdet er kommet godt f'ra start. 17¼ points
er slet ikke så ringe, og i hvert f'ald en del
bedre ~nd 8id~te års lidt spagfærdige indsats.
Endvidere har der - trods 3 udekampe - næsten ikke
været afbud, og et sådant fremmøde lover godt for
resten af turneringen.

I f'erste runde spillede vi udekamp mod Brens
høj Skakklubs 2. hoid, der - efter at to hænge
partier var afviklet ugen efter - måtte se sig
besejret 5 - 3.

Også i 2. runde gik turen til Brønshøj, denne
gang var det skakf'oreningen sa1DJJ1e steds, å■E hvis
). hold måtte lægge ryg til. De to Brønsb.øj-hold
er åbenbart 1ige etærke, for også her vandt Van
løse med 5 - j.

Herefter fik vi omsider en hjemmekamp, men
det var Abenbart ingen fordel. Resultatet blev
ganske vist også her 5-3, men desværre var det
Rødovres hold, der tegnede sig f'or de 5 points.

I 4. runde mødte vi på udebane Brøndbyvesters
førstehold. På grund af en misrorståelse mellem
undertegnede og en af holdets spillere var vi
desværre kun 7 mand, men det lykkedes alligevel
at hale en kneben sejr på 4f - 3½ i l~nd~

~ enkel te spilleres rcE;..,1 tatc:..- i d.0 f':,.:;._·e
f'ørst~ rund,""r e;.' :følgend..,:

den
13/4



Va.n Lc s e III D$K II .9SF II! RtH.iS .BbvS
Kurt Andersen j_ 1 v u.k.2
Kurt Havn ½ 1 0
E. Kiilsho1m 1 1 0 0
Fr. Sejersen 1 1 t
EriJ< Larsen 1 ½ 1 1~
B. Stjernquist 1 0 0 ½
Jesper Holm l 1 0 1
Sv. Pedersen 0 0 1 1"f
Leif Nyward(R) 0
B. Gyldholm(R) 0
Ib Vagnkilde(R) l

I kapløbet om titlen som holdets topscorer
fører herefter Erik Larsen og undertegnede, hv•r
med 3 points, skarpt forfulgt af Frode Sejersen
med 2½ points.

Jesper

Stillingen i 3.række, grup~e 3:
1.Rødovre IV 19,5 5.Brøndbyvester 16
2.Brønshøj SF III 1e,5 6.0bro IV 14,5
3.Søllerød II l~,5 ?.Glostrup IV 12,5
4.Vanløse III 17,5 ~.Br~nshøj SK II 11
Vi mangler Søll den 1/3, 0bro den 13/3 og GlS den

12/4

Parti

Hvid: Jan Jørgensen Sort: Børge Bengtses, HvS
Spillet 6/9-77 i Hvidovremesterskabets 2.klasse
3.runde. ·
1. e4 c5 2. Sf3 a6 ?! 3. d4 cxd4 4. Sxdd4 d6 5.
c4 Sort forhindrer normalt c4 med Sf6, hvorefter
hvid må spille Sc3, men når lejligheden byder sig
bør hvid nok spille c4, som bl.a. forhindrer sort
at spille b5 lige med det samme, desværre har træk•
ket også den ulempe at det overlader feltet d4 til
sort. 5. - Db6 ?! i visse sicilianske opstillinger
kan Db6 spilles, men !Jf:rn her er det temmelig o-

7
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verilet. 6. Sc3 e6 7. Tbl Sf6 8. Le2 Le? 9.Le3 De)
allerede den første indrømmelse 10. 0-0 Sbd7 11.
Dd2 0-0 12. b4 b6 13. f4 Lb7 14. Lf3 ! hvid står
allerede bedst. Efter 14. - Dxc4 15. Tfcl kommer
sorts dronning i klemme og hvid får en masse spil,
der truer først og fremmest 16. Sd5, der kunne
f. eks. følge 15. - Dc7 16. Sd5 Dd~ 17. Sxe7 Dxe7
le. Tc7 Tab8 19. e5 Sd5 20. Lxd5 Lxd5 21. Sc6l
Lxc6 22. exd6 De~ 23. Txc6 med tilbageerobring af
bonden og gevinststilleng. 14. - Tfce øv, han
modstod fristelsen 15. Tfcl Dde? 16. B5 ! nær
ligggnde og afgørende. Hvid udnytter øjeblikkelig
at Lb7 står udækket, sort dronning skulle selv
følgelig have været til b~. 16. - Lxf3 17. exf6
Sxf6 18. Sxf3 Txc4 19. Dd3 b5 Tac~ var vel nok
bedre 20. a4 d5 21. Se5 Tcc8 22. axb5 axb5 23.
Sxb5 Txcl 24. T.xcl hvid• kunne beholde b-bonden
med 24. Lxcl, mwn jeg mente at stillingsfordelen
efter 24. txcl var bonden værd, men dette er nok
forkert eftersom b-bonden formentlig var blevet
en afgørende fribonde. 24. - Lxb4 25. Sc6 Df~
26. Ld4 planen er at spille Dg3 i næste træk, men
det viser sig at den ikke er så vellykket. 26. -
Se4 27. Lxg7 derfor forkastede jeg sort svar 26. -
Se4 "kombinationen" er god nok, -men giver sort et
stærkt modspil. 27.- Dxg7 28~ Sxb4 Db2 ! 29. Tbl
hvid beholder med nød og næppe sin officer, men sort
får modchancer 29. - Tal? hvid kan ånde lettet on,
der skal: selvfølgelig spilles 29. - Df2+ 30. IDl -
Dxf4 med den fæle trussel 31. - Sf2+, men f. eks.
31.Dd4 afværger vist det meste. 30. Txal Dxal+ 31.
Dfl Db2 32. Del Db3 33. Sd4 Dc4 34. Sbc2 De? 35.
Dfl Db6 36. Ddl hvid vil spille Se3 36. - Sf6 37.
Khl det hemmelige træk og her efter var der h~nge
parti. Jeg frygtede faktisk at gevinsten var væk.
Hvid bør selvfølgelig undgå bondeafbytninger, men
det:e er svært at undgå, og sker dette er partiet
remis, medmindre hvid ikke har et afgørende konge
angreb. Men det lykkedes hvid at vinde partiet ef
ter yderligere 30 uinteressante træk, som jeg vil
skhne læserne for.

Jan Jørgens2.



toroinkek refeTat

VS II - Hellerup I: 6 - 2
1. Jørgen Holst - Jens Wandall ½-½
2. ?inn Madsen - Bjarne Hansen 1-0 u.k.
J. Stefan Hansen - Knud Dyrberg 1-0
4. Ib Pedersen - Lars Hansen 1-0
5. Aksel Barkhuus - Helge Schou 0-1
6. EiRil Pedersen - Michael Krogh 1-0
7. Schøller Jacobsen - Poul Bauer ½-½
8. Jens Vinther - Erik Kartholm 1-0 u.k.
Første hjemmekaæp i denne sæson; og det gik godt.
Hellerup stillede kun med 6 .mand. Det var 2 gratis
point til os. Men allerede inden den første time var
gået, havde Eigil bragt os foran. Han spillede nean
derthal-gambit: 1. e4; c5 2. b4, hvorpå modstanderen
svarede b6?
Efter yderligere en times spil, blev det 4-o. da Ib
vandt· over Hellerups holdleder. Denne spillede måske
under vanlig standard p.gr.a. de to udeblivelser, men
om det betød noget, ved jeg ikke. Ib er i hvert fald
kommet strålende _igen efter dåsedroppet i første runde.
En halv time senere tog Jørgen og hans modstander re
mis i en lige still.ing; derefter spillede de sig til
den. Lidt senere tabte Barkhuus. Han havde tidligere
i partiet afslået et remistilbud.
4½-1½ efter kun godt~2½-timers spil, men i.de sidste 2
partier, som gik tiden ud, havde Hellerup alle mulig
heder for at reducere kraftigt.
Schøller kom skidt fra åbningen og var på et tidspunkt
helt pakket sammen, men det lykkedes ham at redde sig
ud af vanskelighederne med en bondes undervægt. Den
vandt han senere tilbage og ved tidskontrollen var stil
lingen lige. Jeg spillede en virkelig griseåbning og kom
hurtigt til at stå til tab, men jeg kæmpede selvfølgelig
videre. Hvis modstanderen har en vundet stilling, skal
han selv vinde den. Det gav også et'·resultat at jeg kæm
pede. Hans mægtige angreb fik han kun en officer ud af,
og den satte han i bedste Rendlevstil i slag, og så hav
de jeg fordel.
Det ser nu ud til at VS II skal til at blande sig i
topstriden i 2. række gruppe 1.

Stefan
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VI~TERTUR.~ERINGEN
Efter 6 spilledage, Jordinære runder og J afbudsrunder,
ser der således ud i de enkelte klasser
Vesterklassen
Stillingen med de enkeltes spillede kampe i parentes:
1. Hans Nielsen J(J) 2. Tim Bjerre l½{J) J-4. Steen
Schousboe og Niels Rendlev 1(2) 5. Erik von Essen ½(l)
6. Leif Jensen 0(0) 7. Jørgen Holst 0(1) 8. Gibori
Jacob 0(2)
18/1 skal følgende af de ikke spillede partier spilles:
Leif Jensen- Gibori Jacob
Erik von Essen- Jørgen Holst
Steen Schousboe- Niels Rendlev
1/2 skal følgende parti spilles:
Leif Jensen- Erik von Essen
l. klasse stillingen
1.-2. Finn Madsen og Jens Vinther 2½.(J} J. Schøller Jacobsen
l½(J) 4. Axel Ba.rkhuus 1½(4) 5. Kurt Havn 1(2) 6. Henry
Stjernquist l(J) 7. Stefan Hansen ½+h(2) 8. Ejlif Kiilsholm
½(2) 9. Jan Jørgensen O+h(2)
Ændringer til turneringsplanen:
4. runde 11/1 Ejlif Kiilsholm spiller mod Henry Stjernquist
i stedet for mod Ja.il Jørgensen
5. runde 25/1 Kurt Havn spiller mod Jan Jørgensen
Henry Stjernquist bliver oversidder i 5. runde i stedet for
i 4. For de øvrige er der ingen ændringer
2. klasse stillingen
1. Erik Bøge Larsen 3(3) 2.-J. Ib Pedersen og Børge Gyldho
2(3) 4. Eigil Pedersen 1(2) 5.-7. Frode Sejersen, Kurt
Andersen og Jesper Holm l{J) 8. Svend Pedersen 0(2}
Det udsatte parti mellem Eigil Pedersen og Svend Pedersen
spilles 18/1. Et manglende telefonnummer:
Ei~il Pedersen (02)940101 (dag)

J. klasse stillingen samt de enkeltes telefonnumre, så du
kan skrive dem du mangler på dit turneringsskema
1.-2. Peter Carlseon · 19759J J(J)
1.-2. Ib Vagnkilde 741564 J(J)

J. Jesper Ravn 143518 2(2)
4. Henrik Buch 747930 2{J}
5. Jesper Kongstad 712201 1(3}
6. Leif Nyward 460409 0(2)

7.-8. Hans Carl Hansen 74503) 0(3)
7.-8. Lars Berglund 74)942 0(3)
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Lars Berg1unct har afløst Villum Sejersen
Det udsatte parti mellem Jesper Ravn og Leif ~yward
spilles 18/1.
Fortat god kamp

Stefan Hansen

Løsning på opgaven i sidste nr:

1. Kf3 b5 2. e4 b4 3■ Ke2! b3 4■ Kdl!! Kg3
5. e5 og hvid vinder

MATERIALEFORVALTEREN SØGER FRIVILLIGE
til hjælp den 15. og 22. februar, da vi disse
da.ge arrangerer Vestvoldhurtigskakholdturne
ringen.Disseskal de dage møde kl. halv syv, da
der skal stilles ca; 60 sæt brikker op + borde
og stole. Formanden er selvskreven frivillig,
men der skal bruges mindst 2 mand til.
Om denne turnering kan nævnes, at den er gratis
for deltagerne, holdene består af 4 mand, be
tænkningstiden er½ time pr. spiller pr. parti,
der er 6 runder, J hver aften og alle uanset
styrke kan deltage. Præmierne er ure til de
vindende holds klubber. Sidste år vandt J. hol
det et ur. Formanden ligger inde med alle oplys
ninger og modtager når som helst og med e·t
stort smil tilmeldinger.

Stefan ( MF )



PROGRAM
å.-~ndP.
styr}~eliste
5. r~nde
styrkP-liste

11/ 1
15 / 1I

25/ 1
l 12I.
5/ 2

15/2
22/ 2
1/)

Vinterti.rnerinr.
Iiæng= pe..rtier og
vinterturr:ering
fa~nee;~rtier og
Ly~esterska.bet
VestvoldI:urtigskakholdturneringen
Vestvold~urti6s~~kholdturneri~gen
l.holdet ude nod ~yngby- Virum, 2. hoLd= t
hjem.ae ~od Birkerød og 3.holdet hjemme'.mod
Søllerød . . -

3/3 Vinterturnering 6. runde
15/ 3 3.holdet ude -mod 0bro
14/ 3 2 •. holdet ude mod ·Gladsaxe··
15/ 3 l.holdP.t hjeu!r.!e iaod Frederiksberg
22/ 3 Hyggeskak
22/ 3- 21/ 3 m-! i Horsens
29/ 3 H&!'lge1,sarti~r og styr;celiste
5/ 4 Vinterturnering 7. runde

12/ 4 2.holdet hjer:.r.ie mod posten og 3. holdet
hjemme ~od Glostrup

13/ 4 1. holdet ude mod Ållerød

Vanløse Slækklub:
Spillested: Vanløse Mening~•dshjem, Ålekiste

vej 156. V/ Vanløse Kirke
Fo~nd : Niels Rendlev, Tjørnegade 2, 2200

København N Tel: Tr791 (dag)
Kasserer : Jesper Holm, Åbakkevej 2o st th,

2720 Vanløse Tel: 74 68 99
Klubbens giro: 6 47 84 33

Bestyrelse: Steen Sobousboe
Axel Barkhuus
Børge Gyl<fu.u~m

Redaktion: Leif Jensen, Tel: 29 59 03
Erik von Essen Yel: Tr 71 17

Fribonden udgives af VANLØSE SKAKKLUE
oplae: 60
EL-Stenoi1s: FDF/FPF.TRIK: ~LOlil!P..N nUPLIK.
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