
fribonden
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB
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'I•49. årgang nr 2

Det er en kendt sag at Fribon
dens liv og (vel)levned i høj
grad er knyttet til klubbens al
mindelige tilstand. 1992 var
jubilæumsår i klubben, og gav
anledning til en mængde aktivite
ter. En opdateret klubhistorie,
jubilæumsmiddag, og en jubilæ
umsrurnering, med indlagt IM
gruppe og daglig bespisning. En
af deltagerne - Dirnon, var det
vist - fandt i den anledning
grund til at lovprise Rendlevs
lækre deller, og sådan kan man
igen og igen se eksempler på
tilværelsens ufattelige mangfoldig
hed.
Det høje aktivitetsniveau smitte
de også af på vores blad. 17
forfattere skrev ialt 196 sider,
fordelt på 12 numre. Dermed
blev 1992 den største årgang i
bladets historie (den tidligere
rekord på 188 sider blev sat i
jubilæumsåret 1981), og jeg gad
nok vide hvor mange klubblade
i landet der kan prale med et
tilsvarende omfang.
U<lover jubilæumsfestlighederne

har der været en anden årsag til

Februar 1992

Status

det øgede omfang: Der er sket
noget glædeligt med referaterne
fra holdkampene. Det almindelige
er nu at redaktionen automatisk
modtager et referat fra hvert af
de deltagende hold, så vi vil
gerne benytte lejligheden til at
takke referenterne. Der er næppe
nogen anden aktivitet som be
tyder så meget for klublivet som
netop hold.kampene. Det skulle
da lige være vinterturneringen?
Her synes jeg at der ligger et
forsømt område. Ganske vist får
vi hvert år et fyldigt referat
efter turneringens afslutning, men
det ville være rart med en kort
status et par gange undervejs,
ligesom nogle flere partier fra
vinterturneringen ville pynte
gevaldigt i bladets spalter.
P.S. Ved juleafslutningen fik

jeg besked om at fjerdeholdets
faste referent for tredje rundes
vedkommende er afløst af Jesper
"Bar Røv" Holm. Vi håber
alligevel at se et referat. Kampen
blev spillet den 12. december,
men et resultat har vi i skriven
'de stund (13. jan.) ikke set.

Steen



JULE AFSLUTNING 91
Før starten på denne blev jeres referent af en tidligere
formand ydmygt gjort opmærksom på, at referaterne af den
slags begivenheder sjældent afspejlede det som i virkelig
heden var foregået. Det skal nok passe.
Et referat, hvor loyalt det end måtte skildre begivenheder

ne, er dog kun et fattigt surrogat, som ingen bør stille sig
tilfreds med. Specielt selvfølgelig når man på stedet kunne
opleve både fysiske og åndelige aktiviteter af en karat, som
næsten får de tilsvarende i kirken til at blegne. For, ikke
sandt, her var både julepræken, højsang og masser af motion
- op å dååå - nogle gange sågar helt op på bordene •••
. Bestyrelsen, som snart må kunne afholde kurser med emner af
typen "højt aktivitetsniveau i skakklubben", kan sit kram,
sit Fadervor og lidt til. Arrangementet var i top, åndelig
som fast føde perfekt. Gloggen var mere end almindelig vel
lykket; Barkhuus er en sand mester i denne driks tilberedel
se. Så var de hvide Napoleoner, som agerede præmier, straks
en mere tvivlsom sag. Meget mere tvivlsom. Men alt forsvandt
som dug for solen, Glogg, æbleskiver, pebernødder(?!) og(!)
Napoleon. De to redaktører bar hovedprydelser, forhåbentlig
et eksempel til efterfølgelse.
Og dog skete det som ikke måtte ske, - andet end på det af

Bestyrelsen opstillede demonstrationsbræt: Der var Gudhjælpe
mig nogen der begyndte at spille skak! Som senere udviklede
sig til børneskak. Uha. Og jeg var selv med.
Vi plejer at kunne holde bræt og brikker i skabene den af

ten. Enten er der nogen som ikke kender traditionen, eller
også kender de netop traditionen, men kan ikke lide den. Bør
neskak, hvor underholdende det end måtte være, har jo intet
med jul at gøre. Det splitter forsamlingen; underholdningen
bliver privat. - Hellere skulle folk have drukket nogle flere
øl (Niller korn med 4 kasser). Ganske vist er det muligt at
more sig uden alkohol. Underholdningen antager blot en anden
karakter•••
VS kommer over det. Den officielle underholdning afslørede,

at det fungerer i den øverste etage hos langt de fleste. Hvis
hittepåsomheden hos kassereren ved pengeinddrivelsen matcher
hans evne til at hente ord frem af hjernekisten, ser det i
sandhed lovende ud for VS.
Også når vor energiske formand som varslet om mindre end et

halvt år takker af på posten. Det må da være muligt?!
HN



Oprejsning - L holdet ude mod AS 04, 3. runde

AS 04 II
'iels Hirtsgård

EinarAndersen
Søren Jesper Hansen
Peter Korsgaard
Henrik Andersson
iels Rasmussen

Ole B. Andersen
Niels Chr: Jensen

Vanløse I
Søren B. Petersen
Eivind Einersen
Gunnar West
Hans Nielsen
JesperAsgaard
Lars M. Pedersen
Knud Larsen
Stefan Hansen

2 - 6
0 - 1
0 - 1
0 - 1
1 - 0
0 - 1
½- ½
0 - 1
½-½

Jeg var så småt begyndt at tvivle: Har
,i overhovedet nogen chance? Efter
3. runde kan svaret kun være el run
gende ja. For vi kan rent faktisk
spille godt, når det stikker os - og
når heldet følger vores folk. Eller kan
man overhovedet tale om held i
skak?

Jesper var første "heldige" mand.
Et kvarter efter hans 20 minutter for
sene ankomst vandt han en officer.
Let og smertefrit; modstanderen
kunne have givet op efter 10 træk.

Lars var den mest "heldige". Han
følle sig ikke rigtig hjemme i stillings
typen og kunne ikke finde de rigtige
træk. Langsomt, men sikkert, blev
han trykket sammen. Modstanderen
kom dog med en overseelse, der gav
Lars mulighed for at komme tilbage
i partiet, men straks efter overså Lars
en fiks kombination, der vandt en
officer. Nu var rådne dyr gode, og i
tidnød ofredes yderligere en kvalitet
for fuskerchancer: en evig skak. Og
min sandten om 04-eren ikke lod sig
narre.

Jeg var også "heldig". Efter aktivt
spil i åbningen fik jeg fordel og kun
ne vinde en bonde på to måder -

3

troede jeg. Men jeg valgte naturligvis
den forkerte. Ingen bonde, og plud
selig sad jeg tilbage med en stilling,
hvor jeg manglede en plan. Jeg tillod
ham derfor at komme til angreb, et
drabeligt offerangreb, der var meget
uklart. Jeg havde god fordel af, at mit
ur tilsyneladende var gået i slå mens
jeg funderede over et svært træk; det
så ud til, at jeg vandt en halv time på
uret herved. For god ordens skyld
skal det nævnes, at jeg selv gjorde
modstanderen opmærksom på pro
blemet og trak uret op, da jeg op
dagede misæren. Tågen var ikke
lettet ved træk 40, så da han skulle
udføre sit 41. træk kunne man for
vente en tur i tænkeboksen. Men nix,
træk a tempo. Det så smart ud, men
tillod mig en feberredning. Og så var
han knækket; kort tid senere tabte
han også det halve på gulvet. Men
selv nu er jeg ikke sikker på, om han
kunne have vundet, hvis han havde
spillet det bedste træk 41.

Gunnar spillede for en gangs
skyld positionel skak. Bondegevinst,
afbytninger, og så derudaf. Modstan
deren tillod (/overså), at Gunnar
vandt to tynde for tyk, og så var re-



sten formaliteter.
Søren spillede en kompliceret

åbning, men havde teorien på sin
side. Vi så med glæde tidsforbruget,
da Søren havde brugt 1 minut, mod
standeren 1 time og 1 kvarter. Den
slags skal næsten gå godt, især da der
ikke så ud til at være slinger i valsen
på brættet. I et svært slutspil gjorde
Sørens gode tid og slutspilsteknik
udslaget.

Hans kom i uvejr lige fra begyn
delsen. Men det lykkedes ham at få
slået paraplyen op i første omgang,
og efter afbytninger begyndte det at
klare op. Men et pludseligt vindstød
blæste et korn i øjet på Hans, der
kom til at rokere. Og så slap tyfonen
løs igen. Hans' springere søgte tilflugt
på randen, men lige lidt hjalp det.
Modstanderens officerer stod simpelt
hen for godt.

Knud spillede et rigtig godt parti.
Stille og roligt opbyggede han en god
stilling, som fik lov al eksplodere i et

offerangreb. Modstanderen bukkede
hurtigt under for Knuds ofre: enten
modtog han dem, med død til følge,
eller også afslog ban dem, med død
til følge. Han afslog dem.

Stefan lignede en, der vil have
remis. Jeg havde hele tiden fornem
melsen af, at partiet ville ende med
fredsslutning, og sådan kom det da
også til at gå. Stefan mente vist under
partiet, at han ikke stod så godt, men
så vidt jeg kunne bedømme var der
aldrig rigtig nogen problemer.

6-2! Et godt resultat, som for
håbentlig får noget af febrilskheden
til at gå væk fra vores spil. Men jeg
vil godt gentage, hvad jeg tidligere
har sagt: De 5 nederste brætter må
se at score nogle points! 3 points
denne gang var en klar forbedring,
men jeg så helst, at de fik minimum
3 points - hver gang.

Eivind

Næste nummer

Steen
~u

udkommer når vi har stof nok til mindst 12 sider. Måske tør man tro
på første onsdag i marts, men sikkert er det ikke. Hvor bliver partierne
fra vinterturneringen af? Redaktionen takker Benny for hans instruktive
artikel om hjælpeskak i dette nummer, men der må jo være spillet i
snesevis af andre partier.

Og så kan vi i næste nummer bringe nyt fra vor mand i
Albertslund, Jesper Ralbjerg. Han tager os med en tur østover til det
som engang hed Sovjetunionen. Glæd Jer!

Holdkampreferater er en selvfølge. Forhåbentlig har 4.holdet fået
forholdene bragt i orden til 4. runde. Tredje runde tror jeg nemlig ikke
vi nogen sinde kommer til at høre om, men er man optimist har man
jo lov at håbe.



Fra Divisionsturneringens tredje runde

Hvid: Knud Larsen, VS
Sort: Ole Andersen, AS04

Ja, det kan være svært at se at
sort står så dårligt, men efter

1.e4 Sf6
3.Sc3!?

2.e5 Sd5 22.Dg2

Sort vil ikke af med sin hvid
feltede løber.

Ifølge teorien en interessant
variant. Bedst for sort er nu
3 ...S:c3 4.d:c3,d6! med lige spil.

28.D:c6 L:c4
30.T:d6 Tc7
32.Dd5 Tc7
1-0

Knud L.

26.Sa5 De6

25.S:b7!

27.Lc4 De8
29.S:c4 Dc8
31.Db5+ Tb7
33.b3 opg.

Ikke godt, men det er svært at
finde bedre.

24 ... e5

Bedre end L:b7.

25 ... Td7

Han brugte 40 minutter til dette
træk.

23. Sa5 c6 eneste træk
24. og ubs La6!

Nu er partiet forbi - alt vinder.

22...Kb8

er sagen klar. Der truer bonde
gevinst på e6 eller h7!
Fx 22 ... c6 23.Dh3! med ideen
24. Lf5! Hvis 23 ... g6 så 24.f5!
med bondegevinst.

21.Sc4 Lf7

4.SO d6
6.S:e5 Ld6
8.d:c3 Sd7
10.Lf4 Sb6
12.Lg3 Ld6
14.0-0-0 De7
16.L:f4 L:f4+
18.g3 Ld6

20.f4 f6

3 ... e6
5.Lc4 d:e5
7.Sf3 S:c3
9.Lg5 Le7
ll.Ld3 Sd5
13.De2 Ld7
15.Thel Sf4
17.Kbl 0-0-0
19.Se5 Le8(?)
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Hvid trækker og vinder!



Nede på jorden igen

Holdturnering, 3. runde - 3. holdet

Sølerød I

1. Ole Bæklund
2. Jan F. Jensen
3. Knud Overgaard
4. Frede Larsen
5. Børge Sadenfaden
6. Christian Nielsen
7. Elis Nielsen
8. Bo Sørensen

- Vanløse III

- Bo Blangstrup
Søren Juul Sørensen

- Johnny Andersen
R - Asger Levinsen

- Erling Madsen
- Jens Windeleff

R - Kjell Suadicani
- John Thomassen

5 - 3

1 - 0
1 1
2 - 2
1 - 0
0 - 1
1 - 0
1 1
2 - 2

R ½ - ½
R 1 1

2 - 2

I 3. runde, skulle 3. holdet møde et af 1. holdene i
gruppen. Det skulle blive spændende at se, om holdet
kunne følge succesen fra første kamp op.
Og spændende var det også længe ind i kampen, hvor
det var meget lige på alle brætter. Men hen mod
første tidkontrol begyndte et dystert billede at
tegne sig.

Bo spillede aggressivt mod en noget passiv modstan
der, og fik stablet et nærgående angreb på benene.
Men manden fra Søllerød korn op med paraderne, og da
Bo var kommet i en voldsom tidnød var det svært. Så
svært at vingen faldt i 29. træk - ærgerligt, da
stillingen var til mindst remis.

Også Søren måtte kæmpe mod uret, men slap bedre fra
det end Bo. I en stilling med fordel til Søren, men
med 2½ mod 14 min. tilbage til de sidste 7 træk før
tidkontrol, valgte Søren at tage remis.

Johnny gjorde modstanderens løberpar lidt stærkere
end det egentlig var. Han overså nemlig en afløber
ne, så i stedet for at vinde en kvalitet, tabte han
dronningen. Var det mon også tidnød?



Jeg korn ind i en halvlukket kedelig stilling, hvor
ingen af parterne rigtig kunne komme igennem. I
forsøg på at åbne lidt byttede jeg modstanderens
gode l"øber af, hvilket viste sig at være forkert.
Der røg hurtigt en bonde, og da jeg var kommet i
alvorlig tidnød, røg også koncentrationen og der
efter en officer. Det var bar' dejli'.

Jens spillede mod en spiller, som var ivrig efter at
bytte af, men underligt nok ikke ville tage imod
remistilbud fra Jens. Først da dronningen og tre af
de lette officerer var byttet af, tog han remis.

Kjell var impliceret i aftenens gyser. Med en svæk
ket kongestilling (læs: total blottet konge) ind
ledte han et angreb. Det gav imidlertid også chancer
til modstanderen, som dog ikke udnyttede disse fuldt
ud. Da der kun var en enkelt springer og nogle
bønder tilbage i hver lejr, havde Kjell i kraft af
terræn de bedste kort på hånden, men hvad med tiden?
Med mindre end et minut tilbage var det svært, for
ikke at sige umuligt.

Da kampen på dette tidspunkt var afgjort til Søl
lerøds fordel, synes jeg det var særdeles usports
ligt af modstanderen at fortsætte med at spille.
Denne accepterede først remis, da han ikke kunne
holde den sidste bonde - usportsligt. Da var 7
sekunder tilbage på Kjell's ur. Sikke en gyser.

John var forholdsvis hurtig færdig, og indkasserede
et halvt point. Han var endda så hurtig, at jeg ikke
nåede at få hans noteringsliste.

Asger stod for det eneste hele point til Vanløse den
aften. Som belønning herfor bringes hele partiet,
der på grund af modstanderens afbytningsmani, ret
tidlig kom over i slutspillet. Her demonstrerede
Asger på glimrende vis, hvorledes fordel omsættes
til gevinst.

7-



Hvid: Frede Larsen, Søllerød
Sort: Asger Lcvinsen, Vanløse

1. d4, Sf6 2. e4, es 3. Sf3, exd4 4. Sxd4, Se6
5. Se3, dS 6. e3, eS 7. Sxe6, bxe6 8. exdS, exdS
9. LbS+, Ld7 10. Da4, Tb8 11. 0-0, Tb7 . Her mente
Asger efter partiet, at sort i stedet for at rokere,
skulle have afviklet på d7 med det samme. 12. Lxd7,
Dxd7 13. Tdl, Dxa4 14. Sxa4, Td7 15. b3, Ld6
16. Lb2, 0-0 17. Tae1, Tfd8 18. Se3, Lb8
19. Se2, h6 20. Te6, Se8 21. Sq3, g6 22. Se2, Sq7
23. g3~_Sf5 24. La3, Ld6 25. Lxd6, TxdS 26. Txd6,
Txd6 . Efter disse afbytninger skulle man tro bræt
tet var til at overse - det er vel egentlig også det
der sker, se bare 27. e4?, dxe4 28. Txd6, Sxd6
29. Se), fS . Det er bar' dejli' - det ser sort ud
for den hvide mand. 30. b4, Kf7 31. a4, Ke6
32. bS, Sc4 33. Kfl, Kd6 34. Ke2, KeS 35. h4, Sb6
36. f4, exf4 37. gxf4, SdS 38. opgivet!

Erling.
Holdturnering, 3. runde, 2. holdet

Deruda'

Vanløse S II K41 III 6 - 2
-------------------------------------------------
1. Benny R.Petersen - søren Andersen l. - l.

2 2
2. Steen Schousboe R- Martin Jensen 1 - 0
3. Leif Jensen - Klaus Hestehauge l. - l.

2 2
4. Ole Delfter R- Daniel Kokholm 1 - 0
5. Bendt Wiberg - Thomas Mørkøre 1 - 0
5. Niels Rendlev - Mogens Bengtsson R l. - l.

2 2
6. Erik von Essen - Lars Ploug Hansen R ½ - l.

2
7. Eigil Pedersen R- Steffen Seisbye R 1 - 0
-------------------------------------------------
Så gik det galt! Efter 8 pinde måtte undertegnede
for første gang afgive points på 2. holdet, dog kun
det halve. Men efter denne egocentriske kommentar
må holdet iøvrigt skamroses. En af de flotteste
præstationer nogensinde vort hårdt prøvede 2. hold
har præsteret. Solidt spil over hele linien; ingen
var vel på noget tidspunkt i tabsfare.



Niller kom pænt og spurgte holdlederen om han måtte
tage remis meget tidligt i partiet. OK, jeg kender
hans modstander rigtig godt; en rigtig (meget)
lille huggeblok. ½-½
Leifs modstander kom vist også efter en remis. Det
blev det også for 2 år siden. 1-1
Eigil tryllede så man havde svært ved at tro sine
egne øjne. Et parti lige til Mønsterskolen, som
forøvrigt siges at ville skifte navn til
Pontoppidans Mønsterskole. Det kan være det skaber
mere regelmæssighed. I den spillestil og det
spillehumør er han en forstærkning af holdet!
Oversmukt, 2-1.
Og det er Ole også. Han indgyder ro og ret tidligt
kunne man se, hvor det bar hen. Afslutningen var
med krølle på halen, 3-1.
Vonne spillede et meget lige parti og selv om det
lykkedes at give modstanderen en isolani var det
ikke muligt, at bringe det over remisgrænsen,
3½-1½.
Man byder ikke Steen en Budapestergambit ustraffet.
Det gik næsten for let. De omvendte omvendte
rokader (ofte er det sort der laver lang rokade,
her var det hvid) pumpede den sidste luft ud af
modstanderen. 1-0 til Steen var faktisk for lidt.
4½-1½.
Benny måtte som omtalt afgive det halve. Bittert,
men det var nu et spændende og rimelig korrekt
parti, som for den naive så temmelig kritisk ud for
mig. Men der lå mange ressourcer gemt i de sorte
brikker. Trækgentagelsen kunne ingen af os tillade
os at bryde.
5-2.
Bent er formidabel i denne sæson. Tre gange sort og
lige sikkert og overbevisende hver gang. Med enkle
midler og uden risici (holdskak!) overspiller han
modstanderne. Kan han styre de hvide klodser (hvis
han da får hvid) ligesågodt, bliver han topscorer.
6-2.
For første gang i denne sæson lignede vi det
tophold, som vi burde være. Men der er stadig
5 (!!)på holdet, der har den første sejr tilgode.
Et par pointsslugere mere og vi begynder at lugte
blod.

9
Benny



HJÆLPESKAK

Indenfor den meget særprægede form for skak,
der hedder problemskak, har man blandt mange
udtryk, ordet hjælpemat. Og det er selvfølge
lig også noget man møder i et almindeligt
parti skak. Men at man hjælper hinanden
igennem et helt parti er usædvanligt.
Hjælpeskak har jeg døbt det.
Nedenstående parti spillet i vinterturnerin
gens 4. runde i Mesterskabsklassen synes jeg
er et fornemt eksempel på netop hjælpeskak.
(Læg mærke til, at tegnsætningen i hjælpeskak
kan forekomme omvendt. ! betyder således et
godt hjælpeskaktræk, mens det i almindelig
skak nok ville få et?).

Hvid: Benny Petersen Sort: Stefan Hansen

1. d4, Sf6 2. c4, d6 3. Sc3, Sbd7 4. e4, e5
(Sort prøver endnu engang Gammelindisk, så
hvid kan få noget ud af eventuelle
hjemmeforberedelser) 5. d5 (En sand
hjælpeskakspiller forbereder sig ikke,
trækkene findes ved brædtet) 5 ... , c6 6.
Sge2, Le7 7. Sg3, g6! (Hvids ide er original
og giver måske en lille fordel (Sf5 efterfulgt
af Sxe7), men partitrækket tilbyder hvid stor
fordel) 8. Lh6?? (Gør stillingen alt for
vanskelig for sort. Le3 ville give sort bedre
chancer) 8 .... , ses 9. Le2, a5 10. 0-0, Ld7
11. Khl, Db6 12. Tbl, 0-0-0(!) (Sådan, hvid
skal da have adressen til kongen) 13. a3!!
(Simpelthen fremragende hjælpeskak, nu får
sort endelig chancer) 13 .... , Db3? (Et langt
bedre hjælpeskaktræk var Sb3, det taber nemlig
en officer efter Sa4) 14. Dd2, Sg4 15. Lxg4,
Lxg4 16. f3, Ld7 17. Tfcl (Hvis hvid
pludselig skulle få et black-out ville Dxc4
være hjælpeskak i 2. potens. Fx. 17 , Dxc4!!
18. dxc6 efterfulgt af Sd5??) 17 , f5(?)
(Forsøg på åbning af stillingen og endnu mere
modspil) 18. f4! (Genialt, nu åbnes der til
sorts lØberpar. 18. Le3, f4 19. Lxc5 ville
give fortsatte problemer for sort) 18 .... ,



fxe4! (Igen flot. Lf6 kunne risikere at bringe
den sortfeltede løber for godt i spil og måske
vende fordelen) 19. fxe5, dxeS 20. Scxe4, Sxe4
21. Sxe4, Lf5 22. Tc3, Db6 23. Tel, Dd4 24.
Lg7!! (Hjælpeskak når det er bedst! Den
efterhånden rimelig lige stilling tipper nu
over til sort ved en indviklet og smuk
kombination, som taber en kvalitet} 24 .... ,
Lxe4 25. Dxd4, exd4 26. Lxd4, Thf8 27. Kgl,
c5 28. Lf2, Lf6 29. Txe4, Lxc3 30. bxc3, b6
31. Te6, Tde8! (Smukt! At dække bonden på b6
kunne måske give sort afgørende fordel) 32.
Txb6, Te2 33. Lg3, Tf7 34. Tb8+, Kd7 35.
Tb7+, Ke8 36. Tb8+, Kd7 (Trækgentagelse,
taktisk klogt! Hvid er i tidnød; ikke give ham
problemer, sæt han overskred! Sort kunne have
været fristet til 36 .... ,Ke7 37. Lh4+, gS 38.
LxgS+, Kd6) 37. Tb7+, Ke8 38. Tb8+, Kd7, ½-½.

Sådan vi er da klubkammerater. Ikke ødelægge
hinandens fritid med lange vanskelige
analyser. Tænk hvis der fandtes en gevinst til
en af parterne!
Begge deltagere må have fØlt sig som Jeppe i
baronens seng. Et halvt points for den
kunstneriske og tekniske værdi. Hvis vi som i
de fleste andre idrætsgrene havde haft en
dommer, ville han måske have givet os O points
hver. Og det synes jeg ville have været
uretfærdigt.
Hjælpeskak på så højt et plan har vel også sin
berettigelse!
Og husk i den ædleste form for hjælpeskak
ender partiet altid remis!

Benny
stud.hjælpeskak



On. 12. feb.

On. 19. feb.

se , 23. feb.

On. 26. feb.

Kl. 18.45 Demobrædtet hentes frem
VT Almenkl. 2. runde

Udsatte+ hængepartier øvrige

Kl. 18.45 Demobrædtet hentes frem
VT M.kl. 7. runde,

K.kl. 11. runde,
Almenkl. 3. runde

3. division, 6.runde, KS/StS hjemme

Holdturnering, 6. runde
Holdanalyse, 1. hold

On. 4. marts Kl. 18.45 Demobrædtet hentes frem
Udsatte+ hængepartier

On. 11. marts VT M.Kl. 8. runde,
K. kl. 12. runde,
Almenkl. 4. runde

Sa. 15. marts 3. division, 7.runde, BSF i Farum

On. 18. marts Holdturnering, 7. runde
Holdafslutningsarrangement, kl. 24.

Vinterturnering: Atbud meldes til KJELL, 31 71 13 61

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller hver onsdag kl.
19,30 i lokalerne i Menighedshuset, Ålekistevej 156, ved Vanløse Kirke.

Formand
Kasserer
Redaktion

Klubbens giro

Benny Petersen
Kjell Suadicani
Hans Nielsen
Steen Schousboe

42 86 43 84
31 71 13 61
31 62 30 89
31 71 74 97
6 47 84 33


