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Indbydelse til Forårsturnering

På onsdagene den 17. og 24. maj afholdes en lille
r o r år a t u r ne r Ln q , Tu r n e r r nqen afvikles s o m en
t, u 1 t 1 gho l d t u n, e 1- i n g , hvo ,- l> es ty 1- e 1 sen på bagg 1-und
a r t i 1 me 1 d i n q en, e ud t ager e l an t a l < s å v 1 d t. mu l i q t >
liqe stæd,eek 3-mandshold. Med 12 d e l t eqere ( d v s l;
nold) spilles dobbeltrundigt alle mod alle ialt 6
runJer. Med 15 eller flere deltagere spilles 5
r u n de r • F-1 a ,- t i e r n e a fv i k 1 e s rne d 2 0 m i nu t t e r t i 1 h ve r
5p1 l l e r pr. p a i ti, således at man kan komme hjem i
ordentliCJ tid.
V1 start~r kl. 20.00 begge aftener og slutter ca.
kl . 22. 3<~.
Inds~uddet er kr. 20 og der er præmier til det
v1noeGde hold samt topscoreren på det en~elte
~r,dt (ved ligestilling i points afgør indhyrdes
0µ1Jør;.
Seneste t1lmeld1ng er 1. ~pilleaften den 17. maj

C,.00. E1- man fo r h i ndr e t 1 at komme d en e n e af
aftenerne er det tilladt, at alliere sig med et
andet medlem, der kan spille den anden aften.

Benny

LYNi"iESTERSKAB

mJj afvikles det årlige
h. ! u b rne s t e r s kab i lyns \,al<. Tb r n e r i ngs for men a fh,enge1-
a f dl: i t aq eran t a l 1 e t . I 11 d s Is ud k ,- • 1 0 • T i l rne 1 d i n g på
-s p i Ll r-e f t e r-e n senest kl. 19.50; vista, t e r i,1. 2(J.

Benny



Andetholdets triste sæson

Bjarne A.

Efter rle to første runder havde vi stadig en gorl
chance for at blande os i striden om oprvkning, da
vi vandt 6-2 over Olympia I. Oe tn andre kandidater
til opryknina, Søllerørl I oo Jernbanen I, var vores
næste morlstandere. To node resultater her, ng vi
kunne måske rvkke op.

Først mod Søllerød I i Søllerød nik det nalt. Vi
stillede kun med 7 mand, da Ulrik udeblev, ng det
ikke var muligt at fremskaffe en reservP. i sidste
øieblik. Halvvejs i opaøret stod alle ganske udmær
ket, pånær BjarnP. som var to bønrler og kvalitet un
der. Biarnes modstander overså i overlegen stillino
en kvalt mat, ng måtte opaive efter vderlioere 2o
træk. Desværre tabte alle anrlre. så 1-7.

Mori Jernbanen gik det ikke meget bedre. da kun Mi
ki oa Bo Blangstrun kunne vinde, mens Søren luul
fik remis. 2% - 5%. Nu skulle vi passe på nedryk
ning.

Derfor skulle vi i 5. rundP. vinde nver Br~nshøj
III. Dette skulle være en overkommelig opgave, for
Miki var blevet fast mand i stedet fnr Ulrik, oa
Steen Schnusboe kom ind som reserve. Alt så så nodt
ud.men ...

Der manglede stadig en mand. så Bjarne skulle finrle
endnu en reserve. Bauers v~r et gorlt bud, ng Biarne
havde kontaktet Bauers, men kun talt med hans kone,
som lovede at Bauers ville ringe. Da kamnen skulle
spilles 19.45 var rier masser af tid til at få sovet.
Bjarne aik i seng kl. 15,3n, men vAgnede først kl.
2o,4n, hvorved Bauers ikke kunne komme i kontakt med
ham. Bjarne mødte op i Brønshøj kl 21,15, urlen re
serve. Dette kostede 2 points. U-ha.

Miki havde taaet remis efter 16 træk på rlette
tidsounkt, og hurtigt efter tabte Niels Renrllev.
% - 3%. Resten, snm selvfølaelig var sure over Bjar
nes bommert, kæmpede bravt videre, ng alle vandt!
Altså 4% - 3% til os.

I sjette runde skulle vi møde bundholdet ASo4 V
på hjemmebane, og vi stillede i stærkeste opstilling
med Schousbne, Miki og von Essen på de øverste bræt
ter. Nu skulle vi have en stor sejr så vi undgik
nedrvkning. Vores ratingoennemsnit var omkring 200
over ASo4's, men alligevel tabte vi 3 - 5. Hvordan



er rlet muligt? (RP.d.: En mulig forklaring er at
flere af holdets snillerP., oa helt sikkP.rt ieg
~elv, hAr ratingtal snm er alt for gamle. og nå
ingen måde udtrvkker den aktuelle, stærkt redur.e
reJe spillestvrkP.. Steen)

Derfnr blev sidste runde en gyser som vi kunne
have undgAet. For at undoå nedrvkning skulle vi vin
de mindst 4.!-7 - 3¼ mod Glnstruµ TI. Helrligvis for
holdet var alle i en opstemt stemnina, on havde spil
lP.l)st on geist. Midt i kamnen stod det 2\ - 2\.
men Bjarne og Ro stod til oevinst, mP.ns WibP.rg stod
til remis. Bjarne og Ro vandt da ogsA, oa Wibero
kunne tage remis i en måske bedrP. stilling med
fribonde. 5 - 3. Nedrykning undgået.

De enkelte spilleres scnre:

l 2 3 4 5 ri 7 La I t
Steen S. - - - 0 l n - l /3
Ole Delfter - l o l \ \ o 3 / ri
[rik v. Essen ¼\--1}:i!.; 3/6
Niels Rendlev o l n o o o l 2 /7
Rent Wiberg \ l o o l l \ 4/7
Jacob Gibori 0 0 0 0 - - l 1/5
[3 iarne A. l l 1 0 0 1 l 5/7
lJlrik Find 0 ------ n/1
L1o Blangstrup 0 l o l - o l 3/6
Sten Bauers - ¼ - - - - - \/1

Steen S. og Jacob Gibori er ikke i kRmptrænina,
derfnr dP.t triste resultat.

Niels Rendlev med 2 af 7 er mig en gåde. net er
ikke manglende kamotræning. (Red.: Mod Brønshøj
var det druk. Rendlev havde efter eget udsagn kon
sumeret lo-15 pilsnere, on blev sA at sige skvllet
overbord.)

Suren Juul og Bo Blangstrup hRr ikke fået nok ud
af deres spil, så lad os håbe på mere "held" næste
år.

Miki mødte i mange tilfælde stærke fnlk, og gjor
rle det ganske gndt.

Erik von Essen gik ubeseiret gennem turnerinoen.
men kun merl en seir. Er hnn for venlig?

Rent Wibera, vnres nyP. medlem, var en glædelig
overraskelse, som vi håber at få megen glæde af
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næste år.
Bierne Andreasen blev topscorer med 5 sejre, ikke

alle liae fortient.
Det endelige resultat i 2.række gr. 2 blev:

l. Jernbanen I 41 p. 1.3 MP
2. Frederiksberg 32% lo
3. Søllerød 29 8
4. Brønshøj 26% 7
5. Vanløse l I 25% 7
6. Glostrup 24 4
7. Asn4 23 3
8.0lympia 22% 4

HOLDK.AMPREFERAT.

III-holdet ~avde en let dag den 23. februar i ~•det med "Kampklijbbtn"
i Valby. Inden klokken blev 22 var alt færdigspillet og vi havde
hsstet 4~ pts. af de otte med gevindst for Ask, Kurt Andersen, frede•
riksen og Schousbce', der erstattede Barkhus. Det halve skaffede Erling
Madsen, men alt i alt var resultatet ringere, end vi måske kunne have
habet.• Mest grund til ærgrelse kan Holni have haft. "ans •eget unge
junior-modstander var koldblodig nok til at holde pi de• ferdel af
officersgevindst, han havde opnået ved HolRls åbningsfejl. Senest-ti l
at opgive var Helge Jørgensen, og det var ikke uden grund, for hans
modstander viste en bedrøvelig mangel på evne til at slutte af. Det
var et tårnslutspil med merbonde, hvor modstanderen lznge undveg at
bruge sin enorme positionsfordel, og det kunne se ud soffl om Helge Jo
ville dr~ge fordel af tidsreglen, men det kan ikke haxe vzret tilfæl
det, for han "hjalp" derimod modstanderen ved nogle gange at trykke
på uret. Denne havde imidlertid ingen brug for hjzlp og kunne til
sidst ikke undgå at vinde.

Svend E.

'-I



FR.i. HOLDTURNERINGEN

Følgende parti fra 5. runde i holdturneringen er lidt af et
el til efterlevelse. Redaktionen kunne ønske, at mange
· ileverede deres partier, med eller uden noter. Gerne

som i tilfældet her fra 3. holdets hjemmekamp mod Søllerød
i umiddelbar glæde over en gevinst til VS, men også en remis
eller sågar et tab glider ned. Vi er ikke kræsne!

hvid: Elis Nielsen sort: Barkhuus

1. e4,c5
Dette er vist Siciliansk, en åbning Barkhuus normalt hånd
terer med ikke ringe virtuositet.
2. Sf3,d6 3. d4,cxd4 4. Sxd4,Sc6 5- c4,e6 6. Sc3,a6 7. Le2,
Sf6 8. o-o,Le7 9. f4,o-o lo. Le3,Ld.7
Sort kunne have kastet sig ud i et eventyr med 9. -,Db6, men
det var uhyggelig farligt. Han står også fremragende uden.
11. Sxc6,Lxc6
Hvid har et problem. e4 kan ikke dækkes helt tilfredsstil
lende, og e4-e5 er upositionelt.
12. Dc2,Tc8! 13. b3??,- (sikke en svækkelse) 13. -,Dc7 14.
Tf2,b5! 15. f5??,b4
Sort står til gevinst.
16. Sdl,Sxe4 (måske bedre Lxe4 fulgt af exf og d5) 17. Tf4,
exf5 18. Txf5,Db7!
Virkelig fint. Kontrol over d5 og kig på g2.
19. Sf2,Sc5 (lidt beskedent, men alle veje fører til Rom)
2o. Th5(?),Le4?
Hov! Hvad fejlede g7-g6? Nu mister sort kontrollen over det
vitale felt d5, og med løberparret kan hvid trods minusbon
'den næsten ikke tabe.
21. Sxe4,Dxe4 22. Dd2,g6 23. Lf3,Dd3 24. Td5,Dxd2 25. Lxd2,
Lf6
Eh dristig manøvre. Både b4 og d6 lades uden beskyttelse;
men Barkhuus har naturligvis haft store forventninger til
den "trojanske" bonde, han får plantet i hvids lejr.
26. Tfl,Lc3 27. Lxc3,bxc3 28. Txd6,Tcd8 29. Txd8,Txd8 30.
Ld.5,c2! (snedigt!) 31. Tcl!,-
Hvid er dog heller ikke uden evner, så Barkhuus prøver den
sidste patron:
31. -,Te8 32. Kfl??,Sd3! 33. Opgivet. Av for den!

Jeg glemte at spørge Barkhuus, om der var tidnød på gang;
så giver det mere mening. HN
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Med eneret for Fribonden og risiko
. for liv & lemmer bringes hermed:

4

SANGEN OM DEN SATANISKE SPRINGER!.

Scenariet var 3. holdets sidste kamp, hvor vi
skulle score mest muligt for at fastholde opryk
ningspladsen. Kombattanterne var undertegnede som
hvid og Thomas Lyhne, Brønshøj, som sort.

Partiet som sådan er ikke noget at skrive om -
jeg fik hindret sorts rokade, samtidigt med at
sort fik vanskeligheder med udvikljngen af tårn
og springer på kongefløjen, men spillede ikke
målrettet og præcist nok til at få fordel heraf.

Vi endte da efter sorts 34. træk i den i diagram
met viste stilling. Jeg var ikke særlig stolt
heraf - hvids største aktiv er vel fribonden på
e5, men denne er isoleret og svær at holde, med
mindre sort godvilligt tillader g3 efterfulgt af
f4, og det er nok for meget at håbe på.

EN DÆMON hviskede mig da i øret - men jeg afviste
først tanken (pænt menneske og så bider han nok
ikke på). En nærmere overvejelse gav mig imidler
tid ikke andre overbevisende træk - og en frem
skudt fribonde kan vel friste de fleste i et bon
deslutspil.

Med en djævels trækning i mulevigen bevægede he
sten sig herefter 35. Sel. Der fulgte J5.---,Sxe5.
J6.Sc2++. Det er trods alt sjældent at få lov at
sætte mat med en springer.

Jesper Holm
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Et parti fra holdturneringen.

a b c d

8

7v.~n .... ~m~
61 • ■af
5~~ ■.10
41 • ~ ~

_,.,.,.,, ,.,,,,,,, ~li:!
3

2

Det er heromkring, det er kritisk.
Efter mine analyser er det faktisk
hvid, der er ved at tabe, da sort
truer med Dc7, som næsten tvinger
hvid · til at spille Sg4, hvorefter
sort med planer som d4-d3 og trus
ler som Dxc2 og h5 tvinger hvid i
defensiven. Men der er mange
muligheder, prøv selv! Hans næste
træk er dog helt godnat, og fjerner
det spændende ved stillingen. 24.
Tadl?? Dc7 25. Sg4 Dxc2 26. Del
(han havde overset, at dl ikke var
dækket, så 26. Sh6+ ikke gik) 26..
. d4 27. Td2 Del 28. Tdl DgS 29.

skal blive kvalt langsomt. Han får
dog angreb på grund af tempo
gevinsten mod min dronning. 17.
Lxg4 Dxg4 18. Se3 Dd7 19. fS Sc6
20. f6 Lf8. Naturligvis ikke noget
med at slå, situationen må holdes
flydende. 21. Tf4. Han vil besætte
h-linien, og sætte mig mat der.
Sxd4 22. Txd4 e6 23. Th4 Tac8.

4. runde var jo runden, hvor det
lykkedes for os alle. Redaktørerne
havde så en ide om, at alle skulle
vise deres partier, så I selv kan
bedømme, om det var rent held.
Ideen er vist ikke helt gennemført,
men her er i hvert fald mit parti:

. Tom Skovgaard - Eivind
1. e4 c5 2. Sf3 Sf6 3. Sc3 d6 4. d4
cxd4 5. Sxd4 g6. Altså Dragen. 6.
Le2 Lg7 7. Le3 Sc6 8. Sb3 o-o 9. f4
Le6 10. o-o Dc8 11. Khl Td8. Vi
følger hovedvarianten fra før Rau
zer fandt på ideen med Lc4 og
lang rokade. Sorts plan med Dc8 er
langsigtet, og går ud på for det
første at få f-tårnet udviklet (til
d8, hvor det hjælper med at gen
nemføre d5), at have mulighed for
atbytninger med Lg4 eller spille
Lc4, og endelig at få dronningen
væk. Trækket er altså noget utra
ditionelt, men godt. 12. Sd4!? Ud af
kendt teori, men ideen er aner
kendt på trods af tempotabene. 12.
. . Sxd4 13. Lxd4 d5?! 13 .. .Lc4 er
selvfølgelig det mest naturlige, for
at få løberen ud inden d5 spilles,
men jeg var bange for 14. Sd5, der
dog gendrives med Sxd5 15. Lxg7
Lxe2 og 16...Sxf4, hvilket egentlig
er meget simpelt. 14. eS Sd7 15.
Dd2 Sb8! Faktisk det eneste, der
duer. Trækket er da også meget
logisk, idet springeren SKAL til c6.
16. Sdl. Så han kan sikre sig med
c3, hvis jeg truer løberen. 16...
Lg4. Noget må gøres, hvis jeg ikke



h3 Tc2 30. g3 d3 31. Sh2 Te2 32.
Dt1 Dxg3 33. St3 Tf2 34. opg.
Hvids initiativ så farligt ud, men
blev hans død, da han prøvede at

udnytte det. Morale: Pas på, før du
angriber - modstanderen er måske i
gang med det samme.

Eivind

Tirlen går •.•

Ved fremkomsten af nærværende Fribonde er jul
og nytår forlængst vel overstået, sådan da. Be
styrelsen havde nok fortjent et større fremmøde
til jul, bare cirka det dobbelte, og hvis nogle
skulle mene, at de l1errer ser lidt mere aflange
ud i ansigterne end vanligt, og at ørerne hæn
ger i en lidt større vinkel, så skyldes det sik
kert skuffelsen over den lidt sparsomme tilslut
ning til julehalløjet, som kvalitetsmæssigt var
langt over middel, bortset måske fra kassererens
sædvanlige pladder.

Som sagt, tiden går, og regnskabsåret rinder
ud med uhyggelig hast. Jl.marts er dagen, da al
le skal være i jour med kontingentet og slutre
sultatet gøres op, men allerede nu kan stillin
gen med ret stor nøjagtighed forudsiges.

Budgettet regner med et driftsunderskud på ca
1500 kr, men da dis~ositionsfondens ren~er fra
sidste år ikke er overført, og i forbindelse med
ret betydelige udgifter som følge af diverse ini
tiativer og aktiviteter, vil underskuddet nok
snige sig op på noget over 4000 kr. - Det ser
ikke rart ud, men heldigvis er der faktorer, der
trækker den rigtige vej, først og fremmest det,
at vor hæderkronede Darkhuus atter har påtaget
sig administrationen af kafI'e- og ølregnskabet,
men ogs, til en vis grad vores finansgenis vel
kendte, hårdhændede inddrivningsmetoder.

Indtjeningen på tørstige medsjæle tilhører
som bekendt dispositionsfonden, dog kan en del
heraf ifl gf-bcslutning indgå i driften til imø
degåelse af et eventuelt underskud. llvis man la
der hele fortjenesten forblive under driften,



vil underskuddet være udlignet og driftsregnska
bet stort set balancere, trods det at disposi
tionsfonden alligevel vil være vokset med rundt
regnet 4400 kr. - Det ser ud som en rimelig og
rornuftig måde at klare problemerne på, men af
gørelsen bliver i sidste instans naturligvis be
styrelsens.

Med lien syn ti 1 kassereren er <let sådan, at se
kretariatet efterhånden er kommet lidt i tvivl
om hvad han egentlig hedder (se de sidste Fb'er).
Kært barn har mange navne, og fyren er i grunden
så kær, at man godt kuru1e unde ham nogle flere.
Gyldenløve går nok ikke, det er lige ved at tan
gere majestætsfornærmelse, men hvad med Gylden
abe? - Også Gyldenlak og Gyldensol kan komme i
betragtning, og lidt mindre poetisk Gyldensprut,
Gyldenskvat, Gyldenfjært eller Gylletank. - Fle
re forslag kan om ønskes stilles til redaktio
nens rådighed; ham selv er det nok ligefedt, når
bare I sørger for at få betalt kontingentet.

0konomisk sekretariat.

A N A L V S E T I M E N

Denne overskrift antyder endnu en ny aktivitet i
klubben. Analysetimen er en gennemgang af, hvis du
Ønsker det, dit parti på demonstrationsbrædtet! Her
vil afhængig af udsatte partier i Vinterturneiingen
Eivind, Benny, Morten eller Steen samt forhåbentlig
tilhørerne fra salen give deres mening til kende om
mere eller mindre heldige træk eller spiloplæg.
Find et af dine partier frem, som du gerne vil have
gennemanalyseret og aflever det til Eivind eller
Benny. Har du ikke selv noget, som du mener dur til
formålet, så mød blot frem og giv dit b7 med.
Analysetimen afholdes den 25. april og den 3. maj
og starter kl. 20.00 og afvikles formentlig i et af
kælderlokalerne. Det er planen, at det varer til ..•
ja gæt selv (kl. 21.00).
Udsatte partier fra vinterturneringen skal
selvfølgelig først og fremmest afvikles.

Benny
9



Sort humor.

Normalt har skak Lx k e så forfærdelig meget
med humor at gøre, og da slet ikke med sort hu
mor. Det kan doe forekomme, hvad nedenstående
parti viser, men man skal altså have liot ~ans
for det, og det kan måske knibe lidt for den
part sp0een eår ud over. - Partiet er fra almen
gruppen (massegraven) i 7.runde af vinterturne
ringen; kassereren spiller Hvid, Søren Juul S.
Sort. Det ser sådan ud:

l.e4, e6 2.SfJ,d5 J.exd5, exd5 4.d4, Ld6
5.c4, Se7?
Sort vil åbenbart gerne snarest muli~t rokere,
men hvorfor ikke Sf6 eller c6; slag på cl~ frem
mer bare Hvids udvikling.
6.c5, Lxc5 7.dxc5, o-o ~.Le2, Te8 CJ.o-o, Lg4
lo.ScJ, c6 ll.Dc2, Sd7 12.Sg5,
meget morsomt; er Sort vågen? - Ja!
12.-, Lf5 lJ.LdJ, Lg6 14.Lxe-6, Sxg6 15.b4, ·a5
16.Tbl, axb4 17.Txb4, Sxc5 18.Se2,
Sa4 er nok becire, da Sort er tvunget til at bytte
springeren af, og Hvid f'år med en of'ficer mere
bekvemt spil.
18.-, Da5 19.aJ, h6 2o.Sxf7, Kx:f7 21.Df5+,
Kg8 22.Dxg6, Txe2 2J.Lxh6, Te7 24.Le5, Te6
25.Dh5, DxaJ 26.Th4, Dul,
nu begynder det at se humoristiskt ud; Hvid kan
klare skærene med gJ, men vælger den brutale vej:
27.Dh7+, Kf7 28.Tf4+, Ke8 2Q.Dh8+, Kd7
Jo.Dxg7+?, Dxg7
Oh ve, der stod altså en sort dame på al, men
Hvid havde ikke sin kikkert med; efter yderlige
re 8 træk gav han op, or, resten af parti.et er
uden interesse. Den sorte humor viser sie i den
mide partiet ville være fortsat på, hvis ikke
Hvid havde glemt kikkerten, nemlig:
Jo.Tf'7+, Kd6 Jl.Lf4+, Te5 J2.Lxe5+, Dxe5
3J.Dxa8, og Sort må nu spille Sd7,hans eneste
mulighed for at undgå en trist og uhyggelig død
ved J4.Df8+; prøv selv, - men Sort er under alle
omstændigheder fortabt. - lJet varede noget, før
Hvid rigtig fattede humoren.

B.Gyld(vabbeha'r)

lo



Mærkedage i april.

En af klubbens gæve gutter, Frode Sejersen,
fylder 80 år fredag den 21.april. Sin natur tro
har han bedt os om at glemme alt om den sag,
hvad vi dog ikke kan tjene ham i, og selv om han
i god tid vil søree for at fjæle sig i sit ek
sil, skal vi nok få skovlen under ham.

Firsindstyve er støvets år plus ti mere, men
når man følger Frodes indlæg i Fribonden og
hans lejlighedsvise virke i klubben iøvrigt, så
er det ikke netop støv, man kommer til at tæn
ke på, tværtimod~ Spekulatoren er frisk som en
forårsmorgen.

Lige som Nordamerikas ædle indianere, omend
på en anden måde, er Frode Sejersen af en sjæl
den race; han er nemlig en af de få, som det al
drig nogen sinde - gentager ALDHIG NOGEN SINDE -
har været nødvendigt at rykke for kontingent,
idet han altid uopfordret betaler forud for et
helt år; et næsten lige så sjældent tilfælde
som en mammut på Ålekistevej.

På grund af fødselarens svigtende helbred,
som det meste af året tvinger ham til at leve
fjernt fra byens forpestede atmosfære, ser vi
alt for lidt til ham, og det er synd for alle
parter. Det kan vi ikke gøre noget ved, men vi
kan da fremføre vor velmente lykønskning i an
ledning af de første 80 år. Det være hermed
gjort.

Torsdag den 27.april er en lige så bemærkel
sesværdig dato; da er det nemlig 5o år siden et
andet af vore kære børn for første gang slog
sine uskyldige blå øjne op og skuede dagens lys,
nemlig - som han selv siger - den tossede maler
fra Ishøj, kort sagt vor digre ven og kampfælle
Leif Nyward, indehaver af en sjælden rekord,
idet han ikke mindre end tre gange har været med
lem af vor elskede klub, så helt tosset er han
bestemt ikke. Han kan ikke undvære os, hvad vi
godt forstår, og vi kan heller ikke undvære ham,
altid glad og med en vidt åben pengepung, god
kammerat og god taber som han er. Men pas på
ham, han er med sin kumputterskak godt på vej

li



til at blive en sikkerb0.dsrisiko, mu n m~ rej .n e
mø d , oe vi 111d v.ere furbered t p,i, at der E>r: sk,,n
ne dag sker no ge t f'ry~·Lf•lir.t p3. de bl1 r'o Lt.o r ,

Kæ re ven Leif: nu rund o r' du u I t s a det skarpe
hjørne og Lnd t r-ied e r' i de voksnes r,,,kker, hvor
ved du samtidig uu t o nia t Ls k bl iver mecl1 o m uf nat
pissernes LO. - Vi ø n s k o r: <liG hjortelit', til lyk
ke på rødselsdageu oe; velkommen i forbundet!

Hestyrnlsen.

M I N I N Y T

Bjarne A., der senest har fået en væsentlig
ratingfremgang i Amagers koordinerede turnering,
deltager sammen med Kurt A. og Jesper H., der havde
knap så stor succes i Amager, i Hvidovres
koordinerede Sekskantturnering. V1 ønsker held og
lykke og glæder os til et referat!

Søren B.P. stiller op i Øbros Grand Prix turneringlI
den 18.- 20.november, der kun kan være for
fanatikere. 5 runder med normal betænkningstid s~al
afvikles på en weekend. Det bliver spænduncle dt
læse/høre om Sørens oplevelse af det.

Afbud ti1 vinterturneringen:
Morten M. Hansen ol 74 77 76

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

Formand Benny Petersen o2 22 26 37
Kasserer Børge Gyldholm ol 74 35 21
Redaktion Hans Nielsen ol 18 3o 95

Steen Schousboe ol 71 74 97
Klubbens giro 6 47 84 33


