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Koordinret enkeltmandsturnering på
}lostrup Bibliotek
Kildevældets Alle 5 2600 Glostrup
Spilledatoer: 23/10~24/10,6/11,7/11,
27/11 og 28/11 Grupper, hvor der
kan scores kandidatresultat spiller
J. runde onsdag den 27/10.
Der spilles efter nordisk system med
max J2 spillere i hver gruppe •
Indskud: 100 kr. '
Klubbens juniorer modtager et tilskud
på 60 kr. til denne turnering. Tilbuddet
g!ilder naturligvis kun aktive juniorer
( deltagere i vinter- og holdturneringen.
Sidste frist for tilmelding er onsdag
den 60 oktober i klubben.

Ændringer til medlemslisten.

Adresseforandring:
Søren Olsen, flyttet til

Finsensvej lJA, 6.mf., 2000 F, tlf 8755oJ.

Udmeldt pr Jl/l:
Henrik Bindner (junior)

Obs!
Kassereren holder ferie august måned ud; ons

dag den l.september dukker han beklageligvis op
igen, og fra samme dato vil kassen atter være
åben og gabende tom, hvilket bedes bemærket.



Vint.erturneringen 81/82
Mesterklassen

I forrige nummer så vi partier fra vinderne af 2. og
l.klasse,hhv Morten M.H. og Lars P.Jeg synes det var nog
le dejlige partier,men desværre kan jeg ikke selv leve
op til al den elegance i mine egne partier fra mester
klassen.Hårdt arbejde i lange partier,deraf 4 hængepar
tier.Det er der vist ikke så meget ved at vise frem,men
jeg tager alligevel en prøve.Dem der synes at slutspil
er kedelige kan bare springe partiet over.

Turneringen startede som lyn og torden for de to for
håndsfavoritter,nemlig Benny og underte.gnede .Da vi mød
tes havde Benny 6 af 6,mens jeg havde 5 af 5.Efter et
ret banalt åbnings- og midtspil nåede vi frem til føl
gende stilling:

hgedCba

Som man kan se har jeg
med hvid en merbonde,mens
sort til gengæld har lø
berparret.Dette er ganske
vist ikke særlig stærkt
i øjeblikket,men hvis hvid
spiller f3 og e4 for at e
blere en fribonde bliver
løberne formidable.

Hvid må altså være for
sigtig i sine bondetræk,
og prøve at bytte et eller
2 par officerer af.2 af
bytninger går sort ikke
med til,men en kan han ik
ke forhindre.

Nu skal hvid først fin
de et hemmeligt træk,og det er let nok.Sf7+ skriger til
himlen,fordi sort ikke har ret mange valgmuligheder.Hvid
kan med andre ord tage en trækgentagelse hvis analyserne
viser at der er en ~nden plan.

Der var 6 uger at analysere i,deriblandt en god lang
påskeferie.Disse analyser viste at der var gode gevinst
chancer for -hvid,men om stillingen virkelig er vundet
ved bedste spil af sort ved jeg stadig ikke.

I parti-et skete: 43.Sf7+,Ke7 44.Sg5
Analyserne havde overbevist mig om at det var nødvendigt
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at tvinge de sorte bønder frem for at kunne angribe dem.
Til gengæld rykker de jo frem med tempogevinst,og det
skulle nødigt ende med at sort fik byttet for mange bøn
der af.Det er i det hele taget en gylden regel for de
fleste slutspil: hvis man vil vinde skal man bytte of
ficerer,hvis man vil have remis skal man bytte bønder.

44.,-,h6 45.Sf3,Lc7 46.Se5,g5 47.Lc6
ermeo. har hvid nået sit første mål.Sort kan ikke undvige

denne afbytning.
47.,-,L:c6 48.S:c6+,Kd7 49.Sb4,Ke6(?)
Sort kunne spille La5,da hvid ikke kan slå på d5 uden at
tabe springeren.Den slags taktiske finesser er der mange
af i slutspill
5o.h3
Analyserne havde overbevist mig om at stillingen var vun
det hvis hvid fik gennemført g4,og dermed erobrede fel
tet f5.Dette kan sort kun forhindre hvis han selv spil
ler g4,men så får den hvide springer feltet f4,og det er
heller ikke ringe.
5o.,-,h5 Sort bytter naturligvis bønder· af! 51.Ke2,Lb6

! 52.Kf3,La5 53.Sd3,Lc7 54.g4!,f:g4+ 55.h:g4,h:g4+
55.,-,h4 ville ikke hjælpe.Sort spiller lettest

springeren til h3,og kongen til d3.Så følger fremstødet
f4,og den sorte stilling bryder sammen.

56.K:.g4
enne stilling havde jeg haft fremme under analyserne,og

betragtet som vundet.Det er den vist også.
56.,-,Ld8 57.Se5! Gevinsttrækket; springeren truer

både med at gå til f3 (med trussel på g5) og til c6,og
sort kan ikke forhindre begge trusler.

57.,-,Kf6 58.Sc6,Lb6 59.Sb4,La5 6o.S:d5+,Ke6 61.e4,
Lel

u har hvid to sunde merbønder,ovenikøbet centrums
bønder.Så kan det vel være ligemeget om vi slår på g5
eller flytter f-bonden? Nej,det kan ej.Netop når sagen
er klar er man tilbøjelig til at slappe af,og så kar: ~an
tabe resultatet af mange timers arbejde på et enkelt
træk.Især når man tror at det da kan være lige meget.

Her brugte jeg med andre ord meget tid,belært af bit
re erfaringer.Og se bare hvad jeg fandt: På 62.K:g5??
følger 62.,-,L:f2 63.Sf4+,Kd6 64.Se2,L:d4! 65.S:d4,Ke5
med remis.Man skal sandelig se sig for,skal man.

I stedet spillede jeg derfor 62.f4,g:f4 63.S:f4+,
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Kf6 64.e5+,Kf7 65.Kf5,Lc3 66.d5,Ke7 67.Sh5,Lb4 68.Sf6,
Lc5 69.Se4,Ld4 7o.d6+,Kd7 71.Sf6,Kd8 72.e6,Lc5 73.e7+
og her gav Benny endelig op.

Dette hårde parti tappede os begge for kræfter.I de
følgende runder vandt jeg først over Søren,efter et hæn
geparti hvor han havde gode remischancer,men flere ste
der forsømte den stærkeste fortsættelse.Dernæst fik jeg
grusomme stryg af Asbjørn.Jeg overskred efter 35 træk i
håbløs stilling.I sidste runde vandt jeg med nød og næppe
over Holst,igen efter at han havde haft fine remischan
cer i hængestillingen.

Benny gik det endnu værre.Han tabte sine sidste to
partier,og gik dermed glip af andenpladsen.Måske ville
vi begge to have scoret bed~e i de sidste runder hvis
vi havde taget remis i diagramstillingenl

Heldigvis er det ikke altid nødvendigt at arbejde så
hårdt for points'ene.Et par gange fik jeg faktisk for
æret en gevinststilling i åbningen.Se fx flg åbning fra
4.runde:

Hvid: Steens. Sort: Eigil P.

l.d4,Sf6 2.c4,c5 3.d5,d6 4.Sc3,Lf5??
Hvis hvid havde spillet 4.Sf3 ville der ikke have væ

ret noget at indvende mod dette træk.Men efter 5.f3~ er
det klart at sort har tabt et vigtigt tempo.Der fulgte
5.,-,e5 6.e4,Ld7 og hvid står efter min mening til ge
vinst.Hvadenten sort spiller kongeindisk (med Lg7) eller
gauunelindisk (med te?) har hvid et tempo mere i en god
variant.

Udover bollen mod Asbjørn var jeg kun på spanden mod
Rendlev.Han kunne have fået en stilling med terrænfordel,
udviklingsforspring,og gode angrebschancer,men tabte i
stedet en bonde på et enkelt,hurtigt udført træk.Det er
en formildet udgave af det såkaldte "Holst-syndrom",som,
med mesterens egne ord,betegner evnen til "med et en
kelt,helst hurtigt udført træk,at forvandle en gevinst
stilling til en tabsstilling."

Forresten lærte turneringen mig at man ikke kan reg
ne med forklaringer som "god form" eller "dårlig form".
Rendlev,som samtidig spillede helt elendigt i holdtur
neringen,spillede en virkelig fin vinterturnering.Og med
Holst var det lige omvendt.

Steens.
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Copenhagen Open 1982

Stefans artikel nedenfor burde egentlig være indledt
med et diagram,men det har vi sparet,så du må selv stil
le brikkerne op som angivet af Stefan.Eartiafslutningen
står sidst i Stefans indlæg.

Red.

n
V PEN 1982

Hvid: Khl, Dd3, Tfl, Lg2, SeJ, Ba2,b3,f3,h2
"ort: Kg8, Db2, Tf8, Tg6, Le6, Ba7,b7,c6,h6

'tillingen er fra mit parti i sidste runde, og kravet
er, hvis jeg vil vinde en mindre præmie, sejr. For
in modstander (hvid) er kravet, hvis han vil forbli

ve mesterspiller, remis.
enne stilling(Hængestillingen) har sort gjort hem

eligt træk 42-;Dg7.
er var en times pause. Den første halve time brugte

·eg til at hvile øjnene og få en bid brød. Det mener
eg er klart bedre, end at kaste sig hovedkuls over

analyserne med det samme. Et træk som f4 viste sig
som plausibelt for hvid ( aktivering af løberen), da
offervarianten Txg2/Sxg2;Ld5 strander på Dg3. Tff6
besvares stærkt med Tgl ( sort har for mange brikker
på g-linien) det var min modstander, som pludselig
var dukket op, der deltog aktivt i mine analyser.

·a han :.u kend t.8 1a::. t hemmelige træk, var der ingen
grund til at jage ham væk; måske finder han ud af no
get, hvilket jeg, hvis han bliver, kan sikre, at han
ikke gør. Jeg er jo meget dårlig til at analysere.
Inden partiets genoptagelse fandt vi ingen gendrivel
se af truslen f5; men man har jo lov at tænke efter
genoptagelsen, og det er jo heller ikke alle trusler
som er trusler, og den lille detaille fik min mod
stander ikke med, fordi han fulgte mine analyser.

Turneringen arrangeredes samme sted som sidste år, i
Idrættens Hus. Jeg var med som eneste spiller fra VS.
Det høje indskud ~oe kr. har nok skræmt en del, og
resten ville vel bare ikke bruge sommerferien på skak.
Om den internationale klasse henvises til Politiken
og Skakbladet. Hovedgruppen var i år delt i 3 grupper:
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En for spillere over 2000, en for spillere mellem 1700
og 2000 og en for spillere under 1700 i rating. Jeg,
med rating 18J4 deltog i gruppe 2. I denne gruppe deltog
meget på mesterspillere ( over 1900 ). Som en af turne
ringslederne udtrykte det: de kan ikke lide, at man ikke
regner dem for mesterspillere. De få, der var, tog sig
dog rigeligt for sig af præmierne. Den bedst placerede
1. klasses spiller fik dog en 4-delt førsteplads sammen
med J mesterspillere. På de 7 første pladser var der 5
mesterspillere ud af de 10, som deltog i den 46 mand
store gruppe. Jeg selv scorede 11½00½11 = 5 Po og fik
sammen med 6 andre del i de 2 sidste præmier.
Jeg forsøgte mig i denne turnering med J aber ( orang
utang) i 2.,J. og 6. runde. I J. runde følgende spøjse
variant: leb4;d5 2. Lb2;Dd6 Jo b5!?;Db4 jeg satsede, at
jagte den sorte dronning med udviklingstræk. Jeg fik kun
næsten nok for bonden; men efter fejl fra begge sider
endte partiet remis. I 1. og 4. runde forsøete jeg med
den sorte abe (polsk) I 1. rinde opstod følgende
stilling: hvid: Khl,Dc2,Tdl,Ba2.b2,f3,g2,h2

sort: Kh7,Df4>Td5,Bb4,e6,f5,g7,h6
HYid har lige spillet Tdl? og tilbudt remie.
Sort tog selvfølgelig ikke imod, men spillede Dc4!
Hvid aka.L nu spille Del, men fejlede igen og spillede
Dbl og efter Dxa2/hJ;Txdl+/Dxdl;Dxb2 opgav hvid.
Fra 7o runde følgende parti:
Hvid: Thomas Schou, Øbro Sort: Stefan Hansen, VS
Jeg har altid haft et vist tag på Zahle-spillere og
Thomas, som af Svend Novrup i Politiken blev udnævnt
til mesterspiller, var ingen undtagelse.
1. e4;e6 2. d4;d5 3.exd5;exd5 sort har allerede nu fået
løst en af sine åbningsproblemer: Lc8 4. Ld3;Ld6 5. cJ;Se1
6. Dc2;Sg6 7. Se2;Sd7 8. Sg3;Sf6 9. o-o;o-o 10. Lg5;h6
11. LeJ?? en meget almindelig manøvre: løberen skal kun
til eJ, men via g5 fremtvinges en svækkelse i den sorte
kongestilling. I denne stilling skulle løberen bare ikke
til eJ. Der skulle byttes. Offeret på h6 giver J bønder
for officeren, men er ikke godto ll.-;Sg4 12. Tel;Dh4
130 hJ;Sxf2 14. Lxf2;Lxg3 15. LxgJ;DxgJ 16.Dd2 forhindrer
LxhJ men 16.-;Sf4t17.teJ;Dg5 ikke SxhJ+? p.gr.a. Khl!
hvid opgav
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I mit parti i sidste runde mod Karsten Andreasen, Rødovre
skete følgende 42.-;Dg7 430 f4;Kh8 væk fra g-linien og
de hvide felter 44. f5?? dette kunne ikke spilles, da sort
nu kan af'vikle til et vrmdet bondeslutspil 44.-&l)g2
45. Sxg2 fxei;Txfl+/Dxil;Tg6 duer ikke 45.-1Ld5 46. ~g-,
Df6 47. Df2;Trl3 48. Tgl;Txg2 49. Txg2;Dal+ 50-- DF,l:~2+
51. Kxg2i xg g ·~·-··
sort vandt nemt

Stefan

Tilmelding til Vinter- og holdturnering.

Som allefe omtalt i sidste nummer (på side 9) er det
nu på tide at melde sig til disse turneringer.For at sti
mulere interessen har vi her en lille appetitvækker.At
den fra Mortens side var tænkt som appetitvækker til det
parti fra vinterturneringen som han viste i forrige num
mer gør vel ikke noget.En redaktør kan jo blive tvunget
til mangt og meget.

r.n appetitvækker fra holdturnerin; ·en!

Steens •

Hvid: :·•Iorten ::1. Eansen Sort: Kim Jonassen Skovlunde Sk.
Siciliansk

l.e4,c5 2.Sf3,Sc6 3.d4,cxd4 4.Sxd4,Sf6 5.Sc3,dG 6.Lb5,Db6?
Det er tempobetragtninger, der ligger til grund for en af de
mest a.Lzri.ndel i.ge 11idiotregler'' for {.,bningsspillet:

11
Bring· ikke

d.ronni.ngen for tidligt i spil!" Sort burde have spillet Ld7.
7.Le3! ,Sg4?? 3t sk.:·o:l·::'~eligt træk~ Sort står til tab! Sor ; bør

holde balancen efter: 7.-,Dc7 3.Sd5,2Jd7 ;).Sb4,a6 lo.Sxa6,Txa6
ll.Lxa6,oxa6. ~ s.Sd5! ! ,Dd8 l.vi.s -,Dc5 s§, ). b4! ,- eller -,Da5+

9.Ld2,Dd8 lo.Sxc6,bxc6 ll.Lxc6+,Ld7 12.LxaS,- endelig er der
-,Sxe3 9.fxe3,Da5+ lo.b4,Dd8 osv. hvil;.;:et vinder for hvid.
9.Sxc6!,opgivet. 1-o Hvid: 42 min.(!) Sort: 19 min.

:•,Torten do Lansen
7



MAGNEI'SKAK - HÆNgE!PARI'IER - HOLDS~

ben russiske sto:i;;:rnester A. Kotov skrev i sin tid (c.a.1964)
en l::x:::ig med titlen "Kunsten at vinde i skak", og denne
titel er der lavet mange vittigheder over, hvilket jeg
vil undlade og i stedet anføre, at V.S. efter denne
succesrige holdturnering (ihvertfald for l.holdet),
skulle overveje at udsende en publikation med titlen
"Kunsten at vinde umulige hængepartier".
Overskriften antyder at indholdet i denne artikel vil
beskæftige sig med andre tanaer end umulige hangepartier.
Jeg har valgt at bringe mit "umulige hængeparti" i sin
helhed, for at vise, at det kan betale sig at fighte og
ikke blot, at kaste håndklæ:let, fordi man er groggy.
HVID: Knud Nielsen,Sporvejene SORT: Benny Petersen

Splllet 4/2-1982 i Sporvejenes Skakklub.

1. e4, e6 2. d4, d5 3. exd5, exd5 (Afbytningsvarianten
i fransk er en håbløs remis-variant, men det viser sig
(for anden gang i denne hold-sæson, at hvis sort forsø
ger, at puste liv i asken, får han (læs:undert~ede)
en håbløs tabsstillinq. Se blot!?)
4. Sf3, I..d6 5. Le2, Se7 6. d-0,
L;4 7. h3, IhS 8. c3~ Sbc6 9. L;S, f6?! lo. Ih4, Dd7?!
11. Lg3?!, Lxg3 12. fxg3, Dd6 13. g4, Lf7 14. Ib5,
0-0-0?! 15. Sbd.2, hS(?) 16. g5, Le6 17. Del, Sf5? (Det
te træk regnede jeg for virkelig godt, og begyndte at
være godt tilfreds, men •.•• ) 18. Sh4! (Et tilsyneladen
de undseligt træk, men overordentlig godt, sorts stilling
er meget vanskelig, derfor efter 3o minutters beta:nkning)
18 ....• , Scxd4? 19. cxd4, Sxd4 2o. I..d3, fxg5 (Efter min
umuddelbare vurdering ganske lovende, men der er ingen
gode fortsættelser for sort) 21. Shf3, Sxf3+ 22. Sxf3,
Tde8, 23. Sxg5(!) (koldblodigt og godt), Kb8 24. Dh4,
Dc5+ 25. Khl, I..d7 26. Tf7, LbS 27. LxbS, DxbS 28. Dd4,
DaS (Sort har intet for springeren, hvid kan f.eks. star
te med at slå på g7, men nu bliver han nervøs, sort er
nemlig i tidnØd?!) 29. Tcl(?), Tel+ 3o. Txel, Dxel+ 31.
Kh2, h4 (Spillet a terrpo, hvid får flere nerver) 32. Df4,
Tc8 33. Sf3, Df2!? (Håbet er 34. Sxh4, Dxf4 35. Txf4, g5!)
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34. De5, d4!? (flere nerver) 35. Dxd4, Dg3+ 36. Khl, Dg6
37. Dc4?('.I'xg7 fejler ikke noget), Dbl+ 38. Kh2, Dxb2 39.
Sd4, gS 40. Se6(?), De5+ 41. Khl (TidnØden er overstået.
Sort har lige pludselig rimelige chancer, lag- mærke til
hvids problemer med sin springer. Er der evig skak? Sva
ret er nej, prøv selv. Kul på!) 41 •.••• , b5!? 42. Db3,
a5 (Te8, 43. Sxc7!) 43. Tf3(!), a4 44. De3, Dal+?! 45.
Kh2, Dxa2 46. Sc5? (Sxc7!, Kxc7(!) giver sort uoverskue
lige problemer), DdS 47. Sa6+, Kb7 48. Tf6! (et godt tr~
nu ser det lige pludselig meget alvorligt ud. Klokken er
o.3o og nu er tiden inde til at tage hængeparti), Td8
(Det harmelige træk tog lidt tid at finde, så ved genop-
tagelsen var tiden: hvid 2.ol, sort 2.42)
49.Sb4! (nu har hvid gevinst ved rigtigt spil. Sort har
to muligheder: 1) spille f.eks. Dc4 og tabe langsant og
sikkert eller 2) spille på, åt hvid ikke har set alt i
analyserne og ikke har læst FB' s januarnr. ) 4 9 •••. , Dd4? !
(efter 5 minutters overvejelse) So. Df3+, Kc8( Den vin-
dende kanbination er åbenbar for alle FB-læsere)

a C d e g h

9

Hvis du ikke
kan klare op
gaven,så læs
artiklen ''Til
gavn og glæde"
i Fribonden,
nr 1,januar
1982.
Redaktøren
elsker at re
klamere for
gamle numre.
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51. Sc6?, Dd3 ! ! ( 51. Da8+ efterfulgt af Dxd8+ og Sc6+ ! ! )
(Hvid falder i staver, skriver Sxd8, sletter det,skriver
Dg4+ (Td7 52. Tf8+, Kb7 sort har ingen problerær) 52.
Sxd8(?), Dxf3 53. Txf3, Kxd8 54. Td3+(?), Ke7 55. TdS,
b4 56. Tc5?, Kd6(!) (Efter diverse terrp::,tab er hvid helt
chanceløs) 57. TxgS, c5 58. g3(?), hxg3+ 59. Kxg3, b3
60. Kf4, b2 61. Tgl, a3 62. Ke4, a2 63. Opgivet.
(Hvids ur 2.So, sorts ur:2.49!).

Det lykkedes san bekendt at rykke op i mesterrækken, og
hvordan skal det så gå os der. I Berlingske Tidende, så
jeg forleden fØlgerrle overskrift:

Hans Nielsen
~ • ·• • • • l ••• •••• • ,... • •. . .

. :r;: i:t ·.;•.. ' \ ·.....t> -~.- ,.;;. . . . .:,,._' . 1·-t~r op· nnis·
og aet er jeg ihvertfald også. 3.division er ikke et
helt urealistisk mål at sætte sig.

Til slut et godt råd til alle holdspillere: Hold spil
let gående, hængepartierne vindes på analysebordet.

Benny Petersen.

Københavns Skakunions Holdturnering

Husk at melde dig til holdturneringen
snarest og inden 15. september.
Hjemmekampe spilles onsdage og udekampe
spilles på modstanderens spilledag.
Runderne vil ligge siledes:
1. runde i uge 44 2. runde i uge 47
J. runde i uge 49 4. runde i uge 2
5. runde i uge 5 6. runde i uge 8
7. runde i uge 11
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S Æ S O N S T A R T

På årets første efterårsdag startede sæsonen i VS.
Første arrangement var simultan mod Jens Kristian
sen. Efter et underholdende foredrag, der måske
nok har skræmt nogen fra at spille skandinavisk
( hvilket der næppe er grund til, hvis man undla
der at deplacere sine heste ), startede simultanen.
Deltagerantallet var skuffende lavt; der var mange,
der snød sig selv for en dejlig skakaften.
ens spillede hurtigt og godt og scorede 85%.
ores J stærke juniorer: Lars P., Morten og Ulrik

holdt remis. lt parti tabte Jens og det gik sådan
til:
Hvid: Stefan Hansen Sort: Jen~ Kristiansen
1. e4;d5 2. exd5;Sf6 J. d4;Sxd5 4. SfJ;g6 forelø
big som han hawde demonstreret under foredraget.
Hvid vælger nu en noget passiv fortsættelse, mest
for at undgå det mest almindelige 5. Le2;Lg7
6. o-o;o-o 7. Sd2;Sc6 8. Se4;Lf5 9. SgJ;Lg4 sort
står vist allerede udmærket, så hvid må begynde at
aktivere 10. c4;Sb6 llo d5;LxfJ 12. gxfJ nødvendigt
da LxfJ koster en bonde efter Se5 12.-;Sd4 lJ. LeJ
hvid udnytter at Sd4 spærrer for Lg7 og udvikler.
1J.-;e5 14. dxe6;Sxe6 15. Dc2;Dh4 16. Tadl;Tad8
17. bJ;Sd7 jeg var her noget bekymret over f5 ef
terfulgt af f4 18. De4;DhJ 19. f4 måske bedre Dg4
19.-;Sdc5 20. Lxc5;Txdl 21. Lxf8;Td4 22. Dxb7;Lxf8
og nu skal forsvaret omorganiseres 23. Tel;Sxf4
24. Lfl;Dg4 25. Dxa7;c5 26. Te8;Tdl og nu ikke Dxc5
p.gr.a. Txfl/Kxfl;DhJ og SdJ; derfor 270 Da8;Kg7!

'xf8 kan nu ikke spilles p s gr sa, mat i 2.
28. Khl;DhJ 29. Kgl tilbage igen 29.-;h5 sort be
gynder at overanstrenge stillingen JO. De4;Ld6?
en afgørende fejl Jl. Td8;Se2+ J2.Dxe2;LxgJ
JJ. hxgJ opg. Der stod mere i slag end først antaget.

Stefan

Næste nummer

_Den opmærksomme læser vil allerede have bemærket
at denne Fribonde er usædvanlig tybd.Det skyldes
ganske enkelt at vi i redaktionen ikke har haft no-
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5et stof.Og ligefrem at udsende et ottesidersnummer,
let ville da være for stærkt.Men i næste nummer får
ri nok nogle gode indlæg fra læserne,ikke sandt?

Tak til Benny,som reddede dette nummer fra at
)live forvekslet med en reklametryksag.

Red.

PROGRAM
8/ 9 Vinterturnering 1. runde

15/ 9 Udsatte partier og hængepartier
22/ 9 Vinterturnering 2. runde
29/ 9 Vinterturnering 3. runde
6/10 Udsatte partier og hængepartier

13/10 Vinterturnering 4. runde
20/10 Udsatte partier og hængepartier
27/10 Vinterturnering 5. runde
1/11 - 4/11 Holdturnering 1. runde

10/11 Udsatte partier
Vinterhurtigturneringen 1. og 2. runde

17/11 Udsatte partier
22/11 - 25/11 Holdturnering 2. runde
1/12 Vinterturnering 6. runde
6/12 - 9/12 Holdturnering 3. runde

15/12 Udsatte partier og hængepartier
22/12 Juleafslutning
29/12 Nytårsskak
5/ 1 Halvårlig beretning

10/ 1 - 13/ 1 Holdturnering 4. runde
19/ l Udsatte partier

Vinterhurtigturneringen 3. og 4. runde
Vinterturnering 7. runde

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub,som spiller hver
onsdag kl. 19,45 i lokalerne i Menighedshuset,
Ålekistevej 156,ved Vanløse Kirke.
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