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JULEAFSLUTNINGEN

I

Hans

Frit efter 'Roxanne ' : .Eh VS' er
spændt afventende årets
juleafslutning

Faktisk er det med bævende hjerte jeg omtaler denne begiven
hed, der vistnok er berammet til at løbe af stabelen onsdag
den 16. dec. - Sæt alligevel kryds i kalenderen!
Men jeg skriver vistnok, fordi jeg intet nedskrevet har mod

taget fra vor hå.rdtarbejdende bestyrelse, kun en henkastet
bemærkning fra. formanden. Hans ord stå.r dog til troende. Alt
.så juleafslutning den 16.
Den enestående chance til på forsiden af dette prægt~ge or

gan at gøre propaganda for arrangementet har man imidlertid
på det skammeligste forskertset. Kan hænde at man kynisk kal
kulerede med, at PR-udvalget også tog det arbejde på sig?
I givet fald havde det været smartest at snakke om det først
og måske ligefrem lave en aftale!? Den slags hedder koordina
tion, og vi burde nok nedsætte et udvalg til varetage denne
højvigtige funktion. -
På opfordring fra Gyldholm gav jeg

ellers et bestyrelsesmedlem en frist
på en lille månedstid til at kradse
et eller andet ned. Nu må vi leve
i uvished. Er der f.eks. gløgg i år?
Og æbleskiver? Vi ved det ikke.
Men jeg ved, at bestyrelsen er en

flok sløve bavianer. Og nu stå.r det
på tryk.



~t af klubbens poetisk begavede medlemmer
(gæt navnet) har af Vanløseturneringen ladet
sig inspirere til nedenstående følelsesladede
prosadigt

Efter slaget.

Nu sker der noget!
Vild begejstring (sådan da)
Store forventninger
Heklametrommerne buldrer,
Vanløsetrøjer med logo, p,'\
Sponsorer l1....J
og andet godtfolk.
Trængsel og
masser af præmier,
Blindspil, simultan
og diverse
Kort sagt VANLØSETURNERING? -
Et himmelsplintrende, tordnende brag
over Damhussøens frådende, brølende brænding.
Hiv og sving
Halleluja og Amen?. . . .
Ak nej, kun som fra en slumrende kat
en ussel lille beskeden
prut i et glas vand.
Hvor blev basunerne af?
Sorg og græmmelse
Englene græder
men Damhussøen smiler
i ophøjet ro •. . . .
Her står jeg så
som fordum Luther
og kan ikke andet;
lig Job efter
slaget ved Svold
med håret ned ad nakken '



hængeøret, som manden
der ej kunne slå
en pind i en bæ
uden at ødelægge
begge dele
og hammeren med.
Trist og svigtet
af Gud og mennesker
ensom som
Den klamme hånd
i Olsens natpotte.
Herre, hvi har du forladt mig
uden opsigelse
og øl er der ikke noget af.

Ve! Ve!

LOGO - konkurrencen

Denne er nu afsluttet og en vinder er fundet. Der er indkom
met lo½ forslag, hvor det halve var et forslag til slogan,
men de to ord ligner jo også hinanden••• Forslagsstillerne
har tydeligvis lagt hovederne i blød for at trylle en vinder
frem, men desværre gives der ikke præmier til nr. 2 og 3.
De fantasifulde forslag vil, så vidt det er muligt, blive

offentliggjort i fb en efter en. Man må huske på, at forsla
gene er tegnet i hurtig streg og derfor nærmest er råskitser,
der kræver en ekstra bearbejdning. En enkelt falder endog
uden for fb's format!
Formålet med logokonkurrencen har været at finde et bomærke,

der fremover ville kunne anvendes ved f.eks. turneringsindby
delser, annoncer, diverse skakartikler o.lign. Kravene til et
sådant logo må umiddelbart være, at man kan se, at det drejer
sig om skak - det være sig vha. tal, fotos, ord el. symboler
- desuden må Vanl. Ska."lckl. være repræsenteret forkortet el.
i helhed. Første krav ville da sikre, at forkortelsen VS ikke
blev tolket som Venstre Soc., Vindmide Slutspil el. lign.
spøjse ting! Endelig må øjet også kiunne lide det. - Dommer
komiteen fandt, at omstående (p.5) forslag fra Benny P. op
fyldte disse krav (og mærket vil som følge heraf fremover
være at finde på de allerede omtalte poster••• )
Begrundelsen: "Billedet harmonerer, dvs. er i balance - der

er symmetri og effektfuld kontrast i midten af billedet.

(fortsættes side 5)
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Vanløse Åben 1987

Der var i år gjo±t et, stort stykke arbejde
for at samle mange spillere til den årlige
turnering. Lidt skuffende deltog kun 18, heraf
4-5 nye. Deltagerantallet blev yderligere ind
skrænket, da 2 spillere udeblev. Hvorfor har
jeg aldrig fundet ud af.

Der blev i år spillet efter et helt nyt sy
stem, der var opfundet af pr-udvalgets medlem
mer. I korte træk gik det ud på, at man i de
4 første runder skulle møde nogen m.ed ens egen
styrke. I de sidste 2 runder skulle man så
møde nogen, der havde scoret 1igeså·':m.ange~ ~-c ~
points.som en selvt derved burde turneringen
få den rigtige vinder. Alligevel burde man
nok have_ spillet 7 runder, da turneringens
nummer 1 (undertegnede) og nummer 2 (Steen
:Bauers) aldrig fik spillet mod hinanden. Der-
udover har jeg ingen indvendinger mod dette
glimrt,n.de system.

Hvad angår skakken var Eivina og Morten vel
anset for at have de bedste chancer1 outsidere
var i større eller mindre grad Stefan, Lars og
undertegnede, mens Steen :Bauers og :Bjarne A.
regnedes for at have de bedste chancer i under
gruppen. Tidligere erfaringer viste sig dog
at holde stik: Hur:tigskak kan ikke sammen
lignes med vinterturneringen, derfor det måske
lidt overraskende resultat.

I overgruppen blev det hurtigt klart, at
alt kunne ske. Godt nok startede Eivind med
4½ af 5, men ellers blev meget afgjort på
:--:-'" · · . ·· uret. Jeg taler af personlig erfaring-:
Stefan overså et træk, der ville give ham remis,
og i sidste runde satte Eivind et tårn i slag.
mod mig •••

I undergruppen var Steen Bauers helt suveræn.
Godt nok tabte han en enkelt gang, men ellers
virkede spillet godt. Som. tilskuer kunne man dog
godt blive lidt forvirret - for e~sempel i
partiet mod Jesper Holm, hvor det hele storl i
slag. I,1åske var det bare mig, der ikke var
inde i stillingen, for pludtelig lmvde St~en
b®i:r® vundet. 'i



Bedste nye hledlem blev i øvrigt Bo Blangstrup,
socl scorede 3i points. Han skal nok vise sig
at blive en eevinst for klubben - spillet var

·odt,uen han skal nok prøve at spille mere
aktivt.

På trods af det lave deltagerantal mener jeg,
at turnerinLen (igen!) i år var en god måde
at bet::Jnd.e særsonen på. Det var mit indtryk,
at turneringssystemet var populært, men for at
gøre turneringen mere spændende mener jeg, at
man, som man gjorde det ved Vanløse Åben i 84,~~
bc~yn1 c at vise mesterpartier på de 3 spille
aftner.· De nye vil sandsynligvis ikke medvirke
et:et idetteint roduktionsarrangement, men

det vil give dew en chance til at se, hvor
ben fungerer. En d&rlig ide?

Søren Petersen

"LOGO" fortsat fra side 3: - Billedet er fyldt ud på en ik
ke-anstrengende måde (prøv f.eks. at dreje den omkransende
ramme 90°). Øjet kan lide bløde, runde linjer - en kunstner
ville sige "venlige linjer".
Og man ser Vanl. Skakkl. er
repræsenteret v. "VS", hvil-
ket er en alm. kendt forkor
telse (også ude i byen). I
øvrigt kan lægmand se, at
det drejer sig om ::ikclc, hvad
der er det essentielle!"
Som sagt vil vi prøve ved

forskellige lejligheder at
bringe nogle af forslagene i
fb. m. el. uden kommentarer.
Ehdelig skal der på vegne

af PR-udvalget lyde det obli
gatoriske tak for deltagelsen
til forslagsstillerne.

Morten 5



Holdleder tlf. 01791025

HOLDT URNER INGEN 87/88

I holdturneringen 87/88 deltager Vanløse med J hold.

1. holdet spiller i 1. række gruppe 2 og ser således
udi
1. Benny Petersen
2. Eivind Einersen
J. Morten Møller Hansen
4. Stefan Aalekjær Hansen
5. Leif Jensen
6. Ole Delfter
7. Lars Martin Pedersen
8. Søren Boeck Petersen

onsdag den 4/11
onsdag den 18/11
den 8/12 kl. 19.15
onsdag den lJ/1

mandag den 1/2 kl. 19.15
onsdag den 24/2

torsdag den 17/J kl. 19.JO

Programmet,
1. runde hjemme mod Frederiksberg III
2. runde hjemme mod København II
J. runde ude mod Gladsaxe I tirsdag
4. runde hjemme mod Brøndby I
5. runde ude mod Herlev I
6. runde hjemme mod Tjalfe I
7. runde ude mod Tåstrup I

Holdleder tlf. 01867)68

2. holdet spiller i 2. række gruppe log ser således
ud:
1. Lars Erik Jacobsen
2. Jacob Gibori
J. Niels Møller Rendlev
4. Jan Erik Schousboe
5. Bjarne Andreasen
6. Eigil Pedersen
7. Finn Gemynthe Madsen
8. Svend Egenæs

Programmet:
1. runde ude mod Amager III tirsdag den J/11 kl. 19.00
2. runde ude mod Ballerup II tirsdag den 17/11 kl. 19.30
J. runde hjemme mod Rødovre II onsdag den 9/12
4. runde ude mod Hvidovre III tirsdag den 12/1 kl. 19.JO
5. runde hjemme mod Øbro III onsdag den J/2
6. runde ude mod Lyngby-Virum IV onsdag den 24/2 kl. 19.00
7. runde hjemme mod Valby II onsdag den 16/J

b



J. holdet spiller i J. række gruppe 1 og ser således ud,

1. Martin Granau
2o Bo Blangstrup
Jo Kurt Andersen
4. Helge Jørgensen
5. Ebbe Ask
6. Jesper Holm
7. Stig Solhof
8. Preben Christensen
Holdleder er ikke udpeget endnu.

VI onsdag den 18/11
torsdag den 10/12 kl. 19.JO

onsdag den lJ/1
mandag den 1/2 kl. 19.15

III onsdag den 24/2
tirsdag den 15/J kl. 19.15

Programmet:
1. runde oversidder
2. runde hjemme mod Lyngby-Virum
J. runde ude mod Sporvejene I
4. runde hjemme mod Øbro IV
5. runde ude mod Søllerød I
6. runde hjemme mod København
7. runde ude mod Gladsaxe II

Styrkeliste til brug for holdturneringen
1. Hans Nielsen 25. Poul Sørensen
2. Benny Petersen 26. Søren Juul Sørensen
J. Eivind Einersen 27. Ulrik Find
4. Morten Hansen 28. Martin Granau
5. Sjeen Schousboe 29. Bo Blangstrup
6. Stefan Hansen JO. Kurt Andersen
7. Leif Jensen Jl. Helge Jørgensen.
8. Ole Delfter J2o Ebbe Ask
9. Lars Pedersen JJ. Jesper Holm

10. Søren Boeck petersen 34. A. Clausen Frederiksen
11. Lars Erik Jacobsen J5. Kurt Havn
12. Erik von Essen J6. Axel Barkhuus
lJ. Jacob Gibori J7. Børge Gyldholm
14. Niels Rendlev J8. Stig Solhof
150 Jan Erik Schousboe J9. Preben Christensen
16. Isbjørn Sæthre 40. Frode Sejersen
17. Tom Carlsen 41, Ib Balle
18. Jørgen Holst 42. Morten Muxoll
190 Johnny Andersen 4Jo Anker Sørensen
200 Bjarne Andreasen 440 Benny Valente
21. Eigil Pedersen 45. Niels G. Carlsen
22. Finn Madsen 46. Kaj Schnipper
2J. Svend Egenæa 47. Alex Stelzig 7240 Sten Bauers 480 Ajasso Tito



HISTORIEN OM EN BEBUDET SEJR

VS I
Benny Petersen
Eivind Einersen
Morten Hansen
Stefan Hansen
Leif Jensen
Ole Delfter
Lars Petersen
Søren B. Petersen

Frederiksberg III
Henrik Fiirbringer
Torben Paving
Benny Pedersen
Pia Sørensen
Torben Sch. Larsen
Henry Knudsen
Jens Fejø
Torben Slabiak

remis
1-0
remis
hæng.
remis
1-0
1-0
0-1

Med frisk mod og en debutant samt
en tilbagevenden spiller på holdet
startede vi på sæsonen efter nedtu
ren. Hvis nogen skulle have glemt
det, kan jeg fortælle, at sidste sæ
son var en nedrykningssæson for
Yanløses bedste (?)hold.
Men vi var alle enige om, at i år
skulle det ikke gå som sidste.
Sidste år talte vi om oprykning og
fik nedrykning - i år rykker vi
bare op.
Og FS III burde være et godt hold
at få optimisme af. Eller det mod
satte, for kan vi ikke slå dem, kan
vi ikke rykke op.
Uden Hans og Steen i denne sæson
stillede vi med stærkeste hold. Og
endte med et forudsigeligt resultat.
Jeg var først færdig. Sidste sæson
bød på stillinger til mig på en hel
million med modsatte resultater, så
da jeg efter 9 træk fik en gunstig
stilling var der ikke noget med at
slappe af. Til gengæld behøvede jeg
så ikke at koncentrere mig over
vældende længe, for efter en kvali
tetsgevinst i træk 17 var resten en
formsag.
Morten var også hurtig. Efter en
utraditionel åbning fik han med
sort kontrollen over e3 uden at
denne dog gav ham nogen særlig
fordel. Da han vist egentlig hellere
ville have været blevet hjemme for
at passe sin sygdom tilbød han ef
ter 22 træk remis, hvilket hans
modstander (endelig ikke at for-
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veksle med den navnkundige og
frygtindgydende B. Petersen) fandt
i orden.
Miki er efter en pause vendt tilbage
til holdet. Han spillede stille og ro
ligt og ventede på, at modstanderen
tog sig sammen til at give en bonde
for en binding, der ikke var noget
værd. I det derefter fremkomne
dronningeslutspil aktiverede han
stærkt både konge og dronning,
og en bonde blev til mange. Og
efter at have sikret sig nok bønder
til sin pension tvang han modstan
deren til at acceptere en gensidig
dametilbagetræden.
Lars vandt med enkle midler en
bonde, og snart efter fik han en
til. For så at undgå tidnød (eller i
mangel af en plan?) flyttede han så
lidt rundt med sine brikker og lod
modstanderen om at åbne stillin
gen for hans brikker. To bander
mere i et slutspil var for meget for
modstanderen.
Søren spillede i sin debut på 1. hol
det en skarp teorivariant (drage-),
og det er altid sådan i denne åbning,
at den, der kan mest teori, får
gevinststilling. Den snu ridder Søren
fintede, og hans bedre kundskab til
dragens svagheder gav ham mulig
hed for med et lansestød (kvali
tetsoffer) at gennemhulle dragen
(åbne h-linien ned til kongen).
Men han tvivlede og trak i stedet
sværdet for at gå i in-fight med dra
gen (spillede mere almindeligt på at



afbytte de dækkende brikker), og
dragen gik til modangreb, et mod
angreb, der viste sig at ende med at
dragen fik tænderne i Søren. Alli
gevel tør jeg nok sige, at tabet her
let kan blive en enlig svale, blot
Søren vil overvinde sig selv og gå
mere efter manden end efter bol
den. Altså: Fat mod, Søren. Du er
kommet til førsteholdet for at bli
ve!
Leif spillede en spændende omgang
skak. Han og hans modstander snød
skiftevis hinanden med fikse træk,
indtil der ikke var så forfærdelig
mange brikker at fuske med tilbage.
Leif mener selv, at han kiksede en
gevinst i midtspillet, og i betragt
ning af, at han tilspillede sig en god
stilling har han sikkert ret. Men i
betragtning af deres gensidige ind-

, ædte kamp og kvalitetsofre var re
sultatet nok fortjent - og Scholler
Larsen med fornavnet (som man
skal lægge mærke til, for der er et
utal af skaxpillere i den familie)
Torben spillede efter min mening
noget af det bedste skak, FS i den
ne match præsterede.
Benny 's parti var ikke for hvide
mennesker. Efter et lovende bonde
offer af modstanderen blev Benny
nødt til at give en kvalitet. Men

denne tilsyneladende uheldige om
stændighed gjorde faktisk kun Ben
nys stilling bedre, og langsomt ar
bejdede han sig frem til en gevinst
stilling, der dog hindredes af en
gensidig, rasende tidnød. Partiet
sluttede så med, at Benny kunne
sætte modstanderen mat i få træk
uden at være i trækket. I trækket
var derimod modstanderen, der i
stedet for en mat valgte evig skak
og remis.
Stefan ville for alt i verden undgå
hængeparti og satte alt på et bræt.
Brættet må have været det forker
te, for hun vandt pludselig en bon
de uden kompensation til Stefan.
Frisk startede Stefan så et alt-eller
intet kongeangreb (hans eneste
chance), og det gav bonus. Hun
overså, at han kunne vinde bonden
tilbage og oveni få et heftigt konge
angreb. Hængestillingen (spil aldrig
mere for at undgå hængeparti, det
kommer alligevell) bør Stefan kun
ne vinde selvom det absolut ikke
erlet. .
Alt i alt er 5 1/2 - 2 1 /2 (eller må
ske 5 - 3) et nogenlunde tilfreds
stillende resultat.

Eivind

Redaktionel kommentar •••

Andetsteds i denne fribonde vil den interesserede læser finde
holdopstillingerne til indeværende sæson og måske med god
grund studse over, hvorfor de først bringes nu - ca. 2 runder
for sent. Og årsagen er såmænd blot, at de er kommet redaktø
ren i hænde - for sent. Og hvorfor er det i øvrigt altid for
manden, der skal hænge på. den tjans? Han må have andre for
pligtelser!
Værre er det dog, at der er indlæg af typen holdkampsreferat

(bemærk inspirationen fra ovenstående), oom aldrig når frem.
Jeg ser jo, at vi også har et 2. og 3. hold. Jeg nærer nu in
gen forfængelige håb; mange års redaktørerfaring forbyder
slig plat eskapisme. · Hans



Telefonskak Benny - Steen parti nr. 2

Hermed det andet telefonskakparti mellem
nedenstående. Kommentarerne er skrevet af
henholdsvis BP = Benny P. og SS= Steen S ••

Hvid: Benny Petersen Sort: Steen Schousboe

1. d4, Sf6 2. c4, e6 3. Sc3, Lb4 <BP: Altså
ikke uventet Nimzo-indisk. Efter min mening
sorts stærkeste svar på d4.) 4. e3, b6 5.
Ld3, Lb7 6. Sf3 <BP: Denne stilling har jeg
været i adskillige gange. Mit svar har før
været 6. f3, men det er jeg ikke længere
tilfreds med!) 6 .•.• , Se4 7. 0-0, fS CBP: En
variant Steen egentlig regner for lidt
ukoorekt. Sort kommer imidlertid galt afsted
ved at tage bonden (deplaceret løber> 8. Dc2
<BP: I Gligoric-Larsen, Havanna 67, spilledes
B. Lxe4?!, hvilket virker tvivlsomt) 8 •••• ,
Lxc3 9. bxc3, 0-0 10. Sd2 <BP: En vanskelig
beslutning. I landsholdsklassen først i
60'erne spillede 10. Sel efterfulgt af 11. f3,
Sg5 12. f4, hvilket jeg ikke forstår) 10 .... ,
Sxd2 11. Lxd2, Dh4 12. f3, Sc6 13. Tabt
<Gennembruddet i centrum med e4 og
efterfølgende afbytninger er efter min mening
ikke til hvids fordel; sorts dronning vil
blive meget generende) 13 •••• , Se7<?>
CBP: Planløst spillet. Har man gennemspillet
det andet parti i sidste nummer af fribonden
vil man finde en temposlugende løber; i dette
parti er det denne springer der får denne
rolle.) 14. a4, La6 <SS: Alt sammen set fer,
og jeg brugte næsten ingen tid i åbningen,
hvilket er farligt, især i k-skak. I partiet
Smyslov - Bronstein, 1956, fulgte nu 15. a5,
Sc6 16. axb6, axb6 17. Tal, Sa5 med omtrent
lige spil. Benny,s træk er bedre, da det
holder a4-a5 i reserve, og sort har svært ved
at finde egnede ventetræk. Benny har nok ret i
13 •••• , Se7 er skidt!) 15. Tfe1, cS CSS:
Pludselig havde jeg fundet ud af, at sort
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allerede står dårligt. Nu giver 16. a5! hvid
stor fordel, fx 16 •••• , Tab8 17. Da4! Benny
fortsætter dog roligere, men uden at sætte
fordelen overstyr. BP: Den angivne variant er
yderst tvivlsom. Sort svarer 16 •••• , bxa5!
efterfulgt af Sc6!, hvorefter sort for alvor
kan lægge pres i centrum!) 16. e4, f4?! <BP:
En overraskelse; Tac8 passer bedre til
stillingen, nu er sort dømt til passivitet i
resten af partiet. SS: En klar indrømmelse,
men jeg mente, at det var nødvendigt at holde
stillingen lukket så længe som muligt. På det
af benny foreslåede 16 •••• , TacB frygtede jeg
igen 17. a5! og sort bliver knust på d-flajen
næsten inden spillet er kommet i gang. BP: Se
gendrivelsen af 17. a5 i forrige note) 17. e5,
Dh5 18. Del, Sc6 19. Te4, 95 20. Del, Sa5
21. dxc5, bxc5 22. h4, Lb7 (SS: Denne
stilling havde jeg set frem til, da jeg
spillede 16 •••• , f4, og bedømt som rimelig for
sort. Desværre får hvid mere end nok for
kvaliteten, og det kom bag på mig. En af
hvids trumfer er den sorte springers
latterlige placering på b7.) 23. Txb7, Sxb7
24. hxg5, Dxg5 25. Del <BP: Umiddelbart
virker kvalitetsofret ikke klart, men nøjere
analyser viser klar fordel; hvids officerer
peger alle mod sorts åbne kongestilling. Det
vil føre forvidt her at anføre varianter)
25 •••• , KhB (SS: Et trist træk, men den hermed
indledte forsvarsplan er den eneste Jeg kunne
finde, som ikke taber omgående.) 26. Lxf4,
Txf4 27. Dxf4 <SS: Ikke 27. Txf4??, TgB>
27 •••• , Dxf4 28. Txf4 <BP: Slutspillet er
håbløst for sort, der kun kan sætte sig til at
vente på hvid) 28 •••• , TgB 29. Kf2, Sd8 30.
Th4, Tg7 31. f4, Sc6 32. g4, KgB 33. Ke3,
Se7 34. Le4 (SS: Desværre. Det var sorts
sidste chance der røg her. Jeg håbede på det
overilede 34. Ke4?, hvorefter det overraskende
træk 34 ...• , h5! sikrer sort gode
remischancer. Fx 35. Txh5, Txg5 eller 35.
gxh5, Tg3!, fulgt af Sf5. Resten er nu uden
interesse, og derfor burde jeg have givet op 1 i



her. Typisk er dette et parti, som kan få en
til at overveje om k-skak virkelig er umagen
værd. Fra 14. træk brugte jeg oceaner af tid
på at forsvare en dårlig stilling, for så
alligevel at tabe. Øv! Men retfærdigheden
skete fyldest, for Benny spillede simpelthen
bedst i dette parti.) 34•••• , a5 35. fS, exf5
36. gxfS, Tg3+ 39. Kf6, KfB 40. LdS, Tg7
41. Thl, SgB+ 42. LxgB, KxgB 43. e6, dxe6
44. fxe6, Tg6+ 45. Ke7, Tg4 46. Kd6, Te4
47. Tfl og sort opgav.

I begge partier oplevedes klare gevinster for
de hvide brikker, men i begge tilfælde var
sorts åbningsspil tvivlsomt.

Gyldholm har i en tidligere Fribonde efterlyst
hvad der blev af telefonskak-turneringen, men
udover Steen meldte kun Gyldholm selv samt
Søren sig som interesserede og det var ærlig
talt for lidt at starte en turnering på.
Jeg kan imidlertid kun anbefale denne
skakform, som både var hyggelig (mangen en
snak om babyers udstyr, problemer og glæder)
og spændende, så jeg vil opfordre medlemmerne
til at finde sammen, ligesom jeg tager imod en
udfordring fra ethvert medlem.
Tag telefonen (02) 22 26 37 eller lad os
snakke om det i klubben.

Benny P.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub som spiller hver
onsdag i lokalerne i Menighedshuset, tiekistevej 156, ved
Vanløse Kirke.
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