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FRIBONDEN på slankekur

Som vanligt har redaktionen gjort status over årets
proåuktion i anledning af årsskiftet. Og det viser
sig - ikke ganske uventet - at Fribonden er skrumpet
gevaldigt ind i det forgangne år. Mens vi 11985 havde
et smukt år: 19 forfattere skrev ialt 180 sider,fordelt
på 11 numre,så er vi i 1986 reduceret til ca 2/3 : Ialt
har 13 forfattere skrevet 120 sider,fordelt på 9 numre~

~aturligvis er der ikke noget tal ~om i sig selv an
giver det rette omfang af Fribonden,men vi (den nuvæ
rende redaktion) vil ikke lave numre på under 12 sider.
Og ideelt burde der vel komme et nummer pr måned,evt
med fradrag for juli eller august,hvor klubbens alcti
viteter ikke berettiger et nummer. Med andre ord: vor
minimale ambition kan udtrykkes som lo numre a 12 si
der.

ette m2l nåede vi altså ikke i 1986,og det gør vi an
tagelig heller ikke i 1987. Det er ingenlunde tilfæl
digt at vi i år starter med et februarnum.mer. Der var
ganske enkelt ikke stof til et januar-ditto. Måske er
vi på vej til at få et nummer pr anden måned,og det vil
i så fald kunne tolkes som medlemmernes (dvs forfat
ternes) minimale ambition. Thi som ofte sagt: Fribon
den har det omfang og den kvalitet som læserne giver
d2n.

Godt nytår,og fald nu ikke over jeres ben på vej
hen til skrivemaskinen~ Steen



JULEAFSLUTNINGEN

net er på min ærede medreda.ktørs mest indtrængende opfor
dring faldet i undertegnedes lod at referere denne begiven
hed, der på linie med Dronningens nytårstale er et årligt
"must" for alle med levende interesse for kultur og folke
lighed. Kun skade, at jeg stort set intet kan huske, dels
fordi opfordringen er kommet noget sent, dels fordi jeg hvert
år i anger og ruelse konsekvent stryger de sidste 14 dage
før jul af min hukommelse.
Uden at være alt for maliciøs kunne man også sige, at det

skyldtes deltagernes påfaldende mangel på originalitet i
fremtoningen, hvilket ikke kan forklares med arrangørernes
hang til skabelonen og traditionen, men måske nok med for
ventningen herom. Kedsomhedens spøgelse.
Nemlig: Bespisningen, drikkelsens art, gættelegen og ora

toriske udgydelser ved kendte solister. Og netop ingen rys
tende udskejelser, ingen hanedans, ingen røde skæg og hvide
nissehuer og knap nok heller nogen røde næser. Men lav ci
garføring, udpræget lav cigarføring og hvorfor nu det?
Elles var det dog morsomt nok begyndende utraditionelt! med

den halvårlige beretning ved vor ædru? formand. Stefan er
altid værd at høre på, selvom de resultater han kolporterede
fra specielt l.holdet kunne få æbleskiven til at sidde fast
i halsen på enhver. Det hold synes i nogen grad at savne
kampånd, og det er trods alt langt værre end savnet af ånd
i videre forstand. Det sidste problemet ved juleafslutningen,
tydeligst eksemplificeret ved dem der begyndte at spille
skak. Hvad ligner det?
Næh, ludo :kiunne man da forstå, og jeg må højligen prise dem,

der tydeligvis i stor viisdom(!) har anskaffet et eksemplar
af spillet. At enkelte brikker mangler, betyder ikke så me
get hen under jul, hvor der er pebernødder ved hånden.
Man vil alt i alt forstå, hvorfor det for enkelte af os og

Leifs søster ikke krævede større overvindelse at tage på
Ålborg. Som dog var lukket og i det hele (set gennem de dug
gede ruder) mere og mere minder om et etablissement for fol
kepensionister, der ikke længere har råd til at tage på
cl;tarterferie. I stedet havnede vi på Grønkålkroen, en udmær
ket erstatning. Her var det endelig muligt at føre sig frem
med en lastefuldhed, der sømmer sig for årstiden med uhæmme
de tilførsler af raffineret råfrugt, sagens kerne. - Nu er
det blot råkoldt, og sneen pisker ned. Godt nyt år!

HN



Let kamp

skulle i tredje runde spille mod IBM I,
e~ no1d som ikke skulle volde os større besvær. Men
som det mange gange går mod lette hold,fik vi virke
~ig vores sag for.

en eneste som spillede sig til sejr var Ulrik.
'se partiet i dette nummer~) Det så faktisk let ud.
Søren fik dog også et point,men det var uden kamp.

eserven for Johnny,Jacob Gibori,fik sammen med
Søren Juul og Eigil remis,mens Lars og Bjarne måtte
overgive sig.

Finn Madsen har hængeparti med en bonde mindre,
en med løber mod springer. Hans modstander kan have

byttet det sidste tårnpar af i hemmeligt træk. Svært
at holde. Altså: 3½ - 3½ + hængeparti.

Efter de første tre runder ser den individuelle
score således ud:

1 2 3 Ialt

ars E. Jacobsen 0 1 0 1
Søren Boeck Petersen 1 .l. 1 2½ (? red.)2 2
~ ohnny Ande r-sen 1 1 2
Søren Juul Sørensen .l. 1 12 2
Eigil Pedersen 1 1 ½ 2½
Finn Liadsen 1 h 1 + h
lrik Find ½ 1 1 2½

Bjarne Andreasen 1 0 0 1
Niels Rendlev (R) 0 0

Jacob Gibori (R) 1 ½ 1½

Flot af Søren,Eigil,Ulrik og Johnny. Jakob har også
vist flot spil. En god reserve for Andetholdet. Jacob
har også vundet et parti for Tredjeholdet.

Stillingen i turneringen er pt: Kampklubben/SK41
16,VS 14½,Tårnby 13,Frederiksberg 12,Kageklubben 11½,
Sporvejene 9,IB.hl. 8,Tårnet/Ballerup 6.

Kan VS holde sin andenplads når vi først skal møde
nr 3,derefter nr 4,og så nr l? Tre svære kampe.

Bjarne
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Næste nummer

udkommer forhåbentlig i marts,og vil bl.a. rumme fort
sættelsen af Mortens artikel fra decembernummeret,en ar
tikel af Eivind om K-skak,et parti af Bjarne fra Esper
gærde-turneringen,samt flere holdkampreferater. På gensyn!

VINTERTURNERINGEN

Afbud meldes til turneringslederne,Morten eller
Bjarne. Deres telefonnumre er hhv. 74 77 76 og_
86 73 68. Husk det sål

S A G E N E R BANK

for Vanløaea 1. hold i denne sæsons mesterrække.
Desværre er det ikke os, som uddeler kløene, men
de fremmede, som udnytter 100% vores fradrag af
et styks lille pilletriller.
I 2. runde var Albertslund på besøg og de fik stort
udbytte af Vanløses overmåde store gæstfrihed,

Steen Schousboe
Benny Petersen
Eivind Einersen
Morten Hansen
Erik von Essen
Stefan Hansen
Jørgen Holst
Asbjørn Sæthre

- Renå Jensen
Henrik Kristensen

- Henrik Dalsgård
- Jesper Pedersen
- Aksel Kramer
- Jan K. Jensen
- Carsten Nielsen
- Mikki Mi~aljevic

0-1
0-1
t-t
0-1
t-½
0-1
0-1
0-1

Hermed indtager VS I sidstepladsen i mesterrækken.

4. række gruppe 2 2. runde

Skovlunde II - VS III 6½ - l½

J. holdet kom hurtigt ned på jorden;efter den flotte
sejr i 1. runde blev det til et ligeså stort nederlag
i 2. runde.
Jan Erik, Kurt og Ebbe holdt remis.



••• 0 G F LE RE BANK I

I 3. runde var vi på besøg hoa AS 1904.
Straks efter ankomsten den tidlige eftermiddags
stund ( de starter kl. 19.00 i AS 04 ), viste
det sig, at Morten ikke kunne komme, men han hav
de skaffet Asbjørn som reserve.
Sidste års topscorer kan vi desværre (heller) ikke
undvære, og da AS 04 har et meget stærkt hold
skete dette:

1. Leif Jensen - Niela Hirtsgård t-t
2. Steen Schousboe - Jesper Bergmann 0-1
3. Benny Petersen - Mogens Thuesen t-t
4. Lars Pedersen - Ingolf Clausen 0-1
5. Eivind Einersen - Jakob Woge Nielsen h
6. Erik von Essen - Morten Sørensen 0-1
7o Stefan Hansen - Kresten Kristensen t-t
Bo Asbjørn Sæthre - Jens Henrichsen 0-1

Leif spillede udmærket, men måtte nøjes med remis
Steen kom hurtigt til at stå try~ket, og blev sat
mat i tidnøden.
Bennys parti var lige med enkelte chancer.
Klubmesteren havde bevæbnet sig med en hel kande
kaffe og kom også bedst fra start, men da stil
lingen senere blev remisagtig, prøvede Lars at
vinde på modstanderens tid og tabte.
Eivind spillede fornuftigt og godt; hængestillin
gen er meget lige.
Erik kom til at fravige fra sin ellers meget sikre
stil, hvilket blev udnyttet sikkert af modstanderen.
Jeg havde en god gevinstchance, som jeg desværre
forkastede til fordel for en, jeg troede var bedre;
det var den ikke, så nu er jeg kun et halvt point
foran flere i kampen om topscorerpræmien.
Asbjørns parti så længe lige ud, men så røg der en
bonde.
Vi er nu isoleret i bunden, så nu er det på tide
vi vinder en række sejre.
Et glimrende nytårsfortsæt for 1987.

SH



Af en sadomasochists dagbog (2)
Stefan har allerede givet de kolde facts om første

holdets resultater - hvis det ellers ikke er et for
stærkt ord - i anden og tredje runde af holdturnering
en. Tilbage står blot at overveje hvorledes det gik
til.

Hvor man efter første runde kunne diskutere hvor-
vidt vi havde været heldige eller ej,så må det stå
helt klart at vi anden gang vi trådte an var forladt
af fru Fortuna. Og det i den grad:

Benny og jeg blev metodisk overspillede,og gav op
ved spilletidens udløb i håbløse stillinger. Intet
spørgsmål om held eller uheld,men om spillestyrke.
Eivind gjorde igen en fejl i åbningen,og fik en sær
deles betænkelig stilling. Men han kæmpede godt,og
da modstanderen valgte at sikre sig fortsat initia
tiv i stedet for en merbonde fik Eivind efterhånden
snoet sig ud af vanskelighederne.

Mortens parti var en skandale. Efter en fejl af
modstanderen kunne Morten allerede i åbningen have
fået gevinsts~illing i form af merbonde og stor po
sitionsfordel. Der var tale om en ganske enkel træk
følge,men Morten overså det og spillede i stedet et
træk som måske sikrede ham den lidt behageligere
stilling. Dernæst blev han langsom spillet bggud,
og hængestillingen var eklatant tabt.

Erik von Essens remis var naturligvis en given
sag,men Stefan havde en kæmpestilling~ På ubegri
belig vis lykkedes det modstanderen at slippe ud
af Stefans greb,ovenikøbet med merbonde. Også her
var hængepartiet helt chanceløst for os.

Holst tabte en officer f0r vi var kommet rigtig
i gang,og senere røg der yderligere materiale. Uhai
Asbjørn manglede i hængestillingen en bonde,men
stod i øvrigt udmærket. Desværre gik også dette
parti tabt for os. Ialt altså 7-1 til Albertslund,
og det var urimeligt meget. Vist fortjente de at
vinde,men ikke med de cifre.

I tredje runde var vi så på besøg hos ASo4. Igen
var der lagt op til et nederlag,og det kom da også
planmæssigt. Stefan missede en chancerig fortsæt
telse som ellers ikke var svær at se,men det helt



sensationelle i denne runde var at Vonne tabte. Jeg
kan ikke huske hvornår det sidst er sket,om nogen
sinde. Derimod kan jeg huske at han for en halv snes
år siden vandt et parti i en holdkamp. Så måske kan
det ske igen,således at han kan nå op på idealseeren
3,5 af 7 mulige.

Vi tabte altså igen,men denne gang ~1kun11 med 6-2.
Her,som i første runde,havde 5,5-2,5 været bedre i
overensstemmelse med chancernes fordeling,men det
er jo ikke for ingenting at vi nu er det suveræne
bundhold i rækken. Vist er vi uheldige,men vi har
jo kun os selv at takke for ikke at gribe til når
chancen er der.

På plussiden kan det måske noteres at vi føler
at dårligere end i anden runde kan det ikke gå. Vi
får se hvad det nye år formår at bringe af stryg
til VS!

Steen

Parti fra Holdturneringen

Partiet er fra Andetholdets match mod IBM,i tur
neringens tredje runde.

Hvid: Alex Nielsen,IBM

l.d4,d5

Sort: Ulrik Find,VS

3.c4,e6

Den gode gamle dronningegambit!

4.e3,Sb-d7 5 .a3

Dette er ret passivt. Naturligt var 5.Sc3

5 •, - , b6 6. b4, c50)

Energisk spillet af Sort,og særlig fint mod en
mand som kan spille 5.a3

7.c:d5,S:d5
8.e4,S5-f6

9.Lg5,Le7
lo.L:f6(1),S:f6

r

ll.Sc3,C:b4?



Hvids afbytning på f6 tangerede igen det slappe,
men her spiller Ulrik galt. Han er under mistanke
for at have planlagt at vinde en bonde: 12.a:b4,
L:b4,men det strander på 13.Da4 med skak og offi
cersgevinst til hvid. Altså burde Sort have spillet
11.,-,0-0,hvorefter han truer med at vinde bonden
på b4. Slå aldrig væk fra centrum med bønderne uden
at have en tvingende grund!

12.a:b4,o-o

Sort så altså at der var ugler i mosen.

13.Tbl,Lb7
14.Ld3,Tc8

15.Dd2,a6
16.o-o,Dd7

17.Db2,Tc7
18.Tf-cl,Tf-c8

Sort står sundt og godt,men nu får Hvid en ide om
at spille energisk. Det giver straks Sort fordel •••

19.e5?,L:f3 2o.e::f6,L:f6 21.g: f3 ,L: d4

Med fordel for Sort,men dermed ikke være sagt at
stillingen er let vundet. Det viser sig at Hvid er
parat med en julegave:

22.Tc-dl,T:c3 2'h-,L: a6, Tc-d8 24.Lb5?

Dette ser smart ud,men efter 24.D:c3 havde det ikke
været let for Sort at vinde. Nu kunne Sort passende
slå den løber,for efter 24.,-,D:b5 25.D:c3,Dg5+ er
Hvid til grin.

24.,-,Dd5 Ja,Ulrik ser det ikke,endnu •••

25.D:c3??,Dg5+

26.Khl,L:c3
27.Lc6,T:dl+

Men nul

28.T:dl,L:b4
29.Tbl,g6

3o.Le4,Lc5
'.H.Tb5,Dd2

og Hvid gav omsider op. Det ser ud som om Ulrik er
blevet sundere i sit spil,uden at have sat farlig
heden overstyr.

Steen



UDEN ROKADE

Min sidste optræden i vinterturneringssarnmenhæng daterer sig
så langt tilbage som sæsonen 78/79. Den mellemliggende pause
har været så absolut frivillig, og den er ikke forløbet med
intense teoristudier, sk-ulle somme have haft mistanke •••
Jeg har på afstand fulgt de spændende kampe og ofte med be

kymring set min medredaktør slæbe afsted med det store bræt.
Faren for en rygskade (vel ellers en sjælden lidelse inden
for skak) var absolut reel. Da kunne man få sin lyst styret.
For ellers mener jeg, at det primært må være resultaterne
fra vinterturneringen, der danner grundlaget for sammensæt
ningen af holdene til KSU's holdturnering. Og jeg har jo så
i en del år diskvalificeret mig selv.
Inderkredsen ved, hvorfor jeg nu igen er med, og jeg takker

for det initiativ, der har gjort forholdene acceptable - for
os alle! - Så er der tilbage problemet med holdturneringen •••
Jeg er utilfreds med spillets kvalitet i mesterklassen, og

mine partier fra de 3 første runder mod kendte notabiliteter
kan tjene som illustration:

1. runde sort: min medredaktør

1. d4,Sf6 2. c4,e6 3. Sc3,Lb4 4. e3,b6 5. Ld3,Lb7 6. Se2(?),
Lxg2 7. Tgl1Le4? Det står i Steens teoribog; men han mener
nu at vide, at det rigtige er Lb?. Jeg var lykkeligt uviden
de og greb blot i posen: 8. a3!,- Herefter snøres sort i de
fleste varianter sammen som en rullepølse. 8. -,Lxd3 9. Dxd3,
Lf8. Hm, se også partiet mod Vonne. lo. e4,d6 11. Lg5,Sbd7
12. O-O-O,Le7 13. f4,Sh5 14. Df31-. Et lusket træk, karakte
ristisk for min spillestil. 14. -,g6 15. Lxe7,Dxe7 16. e5,
og her vil vi stoppe af hensyn til overskriften. Kort roka
de gik jo ikke. Tb,c el dB og Dd8 besvares bomstærkt af Sb5,
og sorts vanskeligheder synes uoverstigelige.

Derefter meddelte jeg Stefan i bedste Ali-stil, at jeg vil
le slå ham inden 2o træk •••

2. runde hvid: vor formand

1. d4,Sf6 2. Sf3,g6 3. Lf4,- Jeg må med omskrivning af et
Ebevoldsencitat ganske tilslutte mig den kreds, der anser
dette for utilstrækkeligt for hvid. Han kan i hvert fald ik
ke vinde med det. 3. -,cf j· c3,-. Blødt. Sort ville ikke
indlade sig på 4. d5,Db6? 5. Sc3,Dxb2 6. Ld.2,-. 4. -,Db6
5. Dc21Lg7 6. e3,0-0 ]. Sbd2,d6 8. h3,Lf5 9. e4,Sxe4

9



Hvids to sidste træk er under mistanke; men det er endnu
ikke alvorligt. Vær-re er det, at det sidste nok var en over
seelse'?
lo. Sxe4,d5 11. dxc5,Da5. Hvis hvid sl fo~"Iluftigt spiller

12.Ld3,-, har han ingen problemer. I stedet farer en djævel
i ham: 12. Db3??,-. Og så er han jo fortatt.
12. -,dxe4 13. Se5,Dxc5 14. Dxb7,- Apropos, det skulle vel

ikke være nødvendigt at fortælle, hvad der var fulgt på
13. Dxb7? - Nej. 14. -,Lxe5 15. Lxe5,Sc6 16. 1g3,Tab8 17.
Da6,-. Han kunne ikke være gået fra dækningen af f2.
Slutningen bærer fortvivlelsens præe; han kunne jo opgive

nu og dermed tangere Steens rekord. Selvopholdelsesdriften?
1 • - Txb2 18. De Db6 1 • Tdl Tc8 2o. Da6 De 21. De Da
22. Le2 Se Lxc8 2L • Lxe Dxe 2 • Td8+ Kn-'
26. Txc8,e3 og hvid gav op.

Det måtte åbenbart have givet genlyd; for i runden efter
spillede von Essen som en skræmt hare. Med andre ord et ud
slag af Kaspa.roveffekten i Vanløse ~~ak.klub. Uhørt!

3. runde sort: Vonne

1, e4,c5 2. Sf3,e6 3. d4,cxd4 4. Sxd4,a6 5. Ld3,Sc6 6. Sb3,
Sf6 7. Sc:S,Lb4 8. 0-0,d5 9. exd52Sxd5. Sort har spillet u
sædvanligt aktivt og truer endo~. I den kolde årstid bliver
jeg dog ikke så nemt nervøs. Her må være noget: lo. Dg4!,-.
Hvilket næppe skulle være en undskyldning for sort til at
spille resten af partiet på hælene?
lo. -,Lf8. Se også partiet fra 1. runde. 11. Lg52-. Blot

et udviklingstræk. Reaktionen er lidt vel hastig. 11. -,f6
12. Dh5+,Ke7 13. Ld2,Sdb4(?). Udviklingen, menneske!
14. Tfel,Sxd3 15. cxd3,g6 16. Df3,Kf7 17.Se4,h6. I det

mindste originalt. Hvid tager det roligt. Jeg havde ikke
sagt noget om 2o træk før dette parti. 18. Tacl,Ld7. Efter
18. -,Se5 19. Dg3,- er der intet sjov på d3 p.g.a. det
bløde felt c?.
19. Sbc5,Sd4. Det samme som at opgive. 2o. Dxf6+,Dxf6

21. Sxf6,Lxc5 22. Sxd7,Ld6 23. Lc3, og sort

Skal nogen lære udledes heraf, må det være at få rokeret i
en fart. Og ellers spille sit eget spil, samt undlade at
falde på halen, når det er glat. - Spillet var ikke en mes
terrække værdigt, hverken her eller hisset. I holdtu.,.""Y!erin
gen er det jo mere alvorligt •••

IO
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Espergærde kystturnering 1986
Efter flere skuffende resoultater i koordi
nerede turnerineer havde jeg tilm.eldt mig
Zspergærde-turneringen, for endelig at komme
op i f ør e t e klasse.
Fra Vanløre deltog foruden jeg selv Bj'arne A
og Kurt A. Bjarne spillede en god turnering,
og har nu en rating på 1602. Kurts spil var
alt, andet end godt, men det skal dog nævnes,
at kurt tabte vores indbyrdes parti uden kamp
fordi jeg havde gode præmiemuligheder!
Selv spillede jeg min bedste turnering i lang
tiJ, men specielt 2 af mine partier var gode:

Søren P - Poul M. Larsen 3. runde

-,Dc7-a5?? - her
afgjort - rigtigt
stillingen uklar.

Sort har netop spillet 14
efter er partiet allerede
var 14 -,Dc6; herefter er
15 Sxf6+,Sxf6 16
e5 ! , dxe5 alt ~ind.et
taber. F~: Sd5/
Sd7/3e8 16 De4, og
hvid vinder let.
17 g5!,Sg4 hvad
ellersv·rrr De4!
herefter vandt jeg
let - truslerne
Dxh7++ og Dxa8 vin
der et tårn.

Det næste parti er fra sidste runde.
~ikkel T. Jørgensen - Søren P

1 e4,e5 2·Sf3, Sc6 3 Lb5, a6 4 La4,f5!? Teo
r:1en sætter te[_;nene omvendt, men fordi træk-

//



ket er psykologisk godt, og fordi otillin~erna
jet fører til passer mig godt, foreLr~~~er
jeg at s~tte !? fremfor ?t 5 d4 5 ~c3 o~ 63
er også. gode træk. Dårligt er exf5 p.g.a. e4!
hvorefter ::::01,t står fint. 5 -,exd4 5 -,:f~•~e4
6 Sxe5 er codt f or hvid. 6 Lxc6 (?) 6 e5 er
bedre. 6 -,dxc6 7 o-o,fxe4 8 Sxd4,Sf6 9 L~5,
Le'! 10 Sc3,o-o 11 Dd2,c5 12 SbJ,L:f5 13 -::c.:2,
bb_ 14 Sa5 havde været generende. 14 ,
IT h3? En svækkelse - Tf el var en beJrc chav.ce
Fx: 15 ~-Lg4 16 f3,exf3 17 Dxe7,Dxe7 18 T~e~,
f2+ 19 Kfl.,Lxdl 20 Sxdl med uklar stil.lin~.
15 -,Dg6 16 Lxf6,Lxf6 17 g4 En ny svæx.re.Lce ,
nen den hvide stilline var tabt. 17 -,115 18
Sd 5 hx ~ 4 19 Sxf6+, 'I'xf 6 20 Kh.2, vh6 21 1,e 3 1
Tixh3+ 22 Dxh3,gxh323 Tgl,Le 24 Td2,~dfd
25 opg.
JeB fik ialt 5½ points, hvilket var n~k til
en 2. plads. :r.Iin nye rating er nu 1 706.

;3øren Petersen

Program

Vi henviser til bagsiden af forrige nummer (december).
Til gengæld vil vi her gerne gentat;e telefonnumrene på
vore to vinterturneringsledere: BjarneA.: 86 73 63 og
Morten M.H.: 74 77 76. Husk at ringe afbud,også til din
modst.ander-,

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

Formand Stefan Ålekjær Hansen 79 lo 25
Kasserer Morten Muxoll 74 79 65
Redaktion Hans Nielsen 18 3o 95

Steen Schousboe 71 74 97
Klubbens giro 6 47 84 33


