
en
MEDLEMSSlAD FOR VANLØSE SKAKKWB
35 årg~n~ nr. 6 august 1978

VLirLØSETUR!IBRINGLll 1978

Igen i å.r indbyder Vanløse Skakklub til sin
årlige åbne turnering. Der spilles 1 parti
5 onsda§e i træk, første gang den 16 august
kl. 20° i YenighedshjemJ1ets lokaler,
Ålekistevej 156, ved siden af Vanløse kirke.
Hver spiller bar til hvert parti 2 timers
betæn.'mingstid. _
~er spilles i klasserne mester, 1., 2., og J.
og indskuddet er 40kr., ,o kr., 20 kr. og
20 kr. Præmier efter deltagerantal.
Tilmelding til Stefan Hansen, Dronninglund
vej 12, 2.mv. tlf 791025 inden lJ-august.
Indskud betales til Børge Gyldholm, Neder
toften 17, 2720 Vanløse, giro 64784JJ.

Benyt dette tilbud til at smugtræne til
vin~er- og holdturneringen, evt. andre
udenvælds turneringer.

Fribo~dens helsekur, sæt penge på

og se resultatet på side 9, for nu kører vi på
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VINTERTURNERI~GEN
I sids~e sæsons vinterturnering fik nogle spiller~
nuller· uden kamp p.gr.a. at de ikke kunne nå at af
vikle dem inden ge!leralforsamlingen. Derfor havde'
bestyr~lsen besluttet at grupperne skulle- være små
og.~~ der efter hver ordinær spilledag skulle være
en dosdag til afvikling åf udsatte partier og hænge
partier. Resultatet blev at endnu flere ike fik af
viklet alle partier og J spille~e måtte udgå, da de
ikke engang fik afviklet halvdelen af højst 8 partier.
Til de resternede.. JO deltage.re.ez:Aer i al~. uddelt
9 ~uller. Det er de 9 for meget, når man tænker på
gruppernes størrelse.
De færreste spillere havde.læst den paragrat i reg~
lementet, hvor der stod, at den førstk~mmende hæn
geRartirunde var ordinær spilledag forpa:5~tier, hvor
der var meldt afbud. Resul'ta·t.et af dette. blev natur
ligvis, a. t næsten ingen partier blev afviklet disse·
dage. .., ·
Konklussion: Onsda.;,:e med programmet "~dsa~te partier"
o,t, "hængepartier og styrk.e.liste" er overflødige og
bør udgå; og det vil s_ke.f -.:·
Herefter over til Sf:.u;stillin,gerne ~ de enkelte klasser.
~esterklassen ,_ , ·

l_ .2 ;3 4 5 6 7 ialt korr
l. Hans Nie-lse~ ., .. x. 1~·1,')'.~·1-1 l 6
2. Leif Jense~ · .' :. . 0 . x l ·-r t 1 1 4½
;,' ste~n sehgusboe 6 o·x·1 1 1 ½ Jt
-Jt. Jacob Gibori . .. O·!½ 0,0:x· t O l ·2 4¼
5. Erik von Essen~- 0 o:o- .½ x· l t · - 2 · J½·. · :, · ,-
6., ?{iele Rendlev O O O 1 -o ··x- l · 2 l -- .. , _
1.- Jørgen-Holst O O ½,O ½ 0 x _ ~ ..... .. .
Ha.ns var suveræn og blev fortjent klubmester. Til lykke~
Leif fulgte ham til dørs men·kunne intet stille op
i deres indbyrdes_kamp.Steen tog J. præmien hjem.
Jacob, Erik, Niel.~, Jør~en ha.r;__.fået et nedrylcnings
resultat. Korrektionen er afgørende hvis der skal
dispenseres.
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lo klasse
1 2 3 4 5 .6 7 8ialt korre

1, Finn Madsen x t.1·1 ½ ½ 1 1 5½
2~ Schøller Jacop~e~ ½ x 1 t l 1 l O 5
3. Stefan Hansen CO x t l 1 1 1 4½
40 Ejlif Kiilsholm O t t x 1 0 0 l J 9t
5. Kurt Havn t O O O x 1 1 ½ J 9
6. Jens Vinther t O O 1 0 x t l } 8½
z.._1..,_:;el Barkhuus O O O 1 0 ½ x 1 2½
?..! Henry: Stjernguist O 1 0 0 ½ 0 0 x l½
J'inn rykker op i mesterklasseno Henry fik et nedryk
ningsresultat. Afhængigt af tilmeldingen næste år
kan der forekomme forøget nedrykning fra 1. klasse.
Derfor korrektionsberegningen.

2. klasse
l 2 J 4 5 6 7 8 ialt korr.

1. Erik Bøge Larsen x t 1 1 ½ l 1 1 6
2. Eigil federsen ½ x C 1 l 1 1 l 5½
J. Ib Pedersen C 1 x l O O 1 l 4 11½
4. Bør~e Gyldholm 0 0 0 X 1 1 1 1 4 8½

- 5. Jesper Holm ½ 0 l O x 1 C 1 Jl
61 frode ~ejersen 0 0 1 0 0 x l l J
7. Kurt Andersen 0 0 0 0 l O x l 2
8. Svend Pedersen 0 0 0 0 0 0 0 X 0

Erik og Eigil rykker op i 1. klasse, Kurt og Svend
har fået et nedrykningsresul~at.

Jo klasse

12
11

kj)_rr.
5
5
4
)
2
2

ialtL2 3 4 5 6 7
I. Jesper Ravn x l Oll l 1
Æ• Ib Vagnkilde O x l l l l l
J. Leif Nyward 1 0 x 1 0 l l
4. Peter Carlsson O O O x 1 1 1
5. Henrik Buch O Ol O x O 1
6. Hans Carl Hansen O O O Ol x 1
7. Lars ~erglund CO O O O O x o
Jesper og Ib rykker op i 2. klasse
Om næste sæsons vinterturnering kan ikke siges
endnu, men don starter onsdag_ den 4. oktober

meget

Stefan



Finalen om klubmesterskabet 1977-78==============-~=====---==--===~=
Skæbnen havde maget det således, at to spillere v.h.a.

lykkens Gudinde samt forskellige små, ufine tricks afgørende
havde skilt sig ud fra det resterende, amputerede felt. -
~isse to spillere skulle have mødt hinande..~ i næstsidste ru.~
de; men partiet blev heldigvis udsat, så spændangen kunne
vedligeholdes, og den morals.~e finale blev da de...~ sande fina
le, spillet som sidste parti - ganske som i de store byer.

For at læserens nysgerrighed ikke skal slå over i den rene
irritation, må det her nok afsløres, at kombattanterne er:

hvid - Hans Nielsen (? af 5 før dette parti)
sort - Leif Jensen (4a af 5 før dette parti)

Det var altså ubetinget nødvendigt for Jensen a.t få en
hel pind, medens Nielsen kunne nøjes med en halv ditto. - De
mere eller mindre usaglige kommentarer står for Nielsens reg
ning. Åbningen er vistnok en sl'ags Grun.feld-indisk; men det
er ikke så vigtigt. - - - Spillet 10/5-NCMLXXIIX
(Dette sidste er en dato og ikke en betegnelse for en forening
bestående af VS'ere, der er rykket ned fra en eller anden xk.)

1. d.4,Sf§__~•____?.4.,_g§_ 3. Sc3,d5. 4- Sf3,1g7 ---~!. 1g5,c6 6. · e3~
0-0 7. ~b3L~6. Her fik jeg p.g.a. sorts besynderlig~ bo~de
stilling Tser de sorte felter ikke lidt svækkede ud?J den ide,
at Leif nok havde en d:lrlig dag, så. han kunne _s~ert huxtigt
knokles ned. Der var jo Europa-fod.bold-cup-f,i,nal_e i fjerneren.
:Eh fatal tanke, og der følger·nu fra hvids _s~ue en serie.ab
solut mindreværdige træk. s.·e4?,- simpelthen bare.dårligt.
8. -,dxe4 9. Sxe4,va5+! Sort nar allerede mindst udligning.
lo • .Ld.2,-. Næsten tvunget; men det må her til almindelig op
lysn:L~g understreges, at i næsten alle åbninger.med d:rcP~~in
gebonden stå.i- den sortfeltede løber dårligt på d2. ·Så.ledes
også her, som det vil vise sig. lo. -,De? 11. Id3?,-. Nej,
nej, nej. Jeg spiller åbningen liges~ hovedløst som mod Jes
per Skuldertaske i hin mindeværdige maten mod barbarerne fra
Allerød. 11. Sc3 va::r: da evident, og løberen-står langt bedre
på e2. 11. -,Sbd7. Stille og roligt. Sort har klar fordel!
12. :Ua3, - Rt tydeligt tegn på hvids · va..'1.skelighed·er; · men dron
ningen bestryger nerfra a-linien og forhindrer et umiddelbart
c5. - Men sort forstørrer sin fordel. 12. -,Sx~4 15. Lxe4,
Sf6! .Bedre end c5 straks. Ld.3 duer nu i~e, da det afbr~rder
dronnangens dælming af f3. Lbl er bare va..'1Vittigt. Derfor
14. Lc2,b6! - Meget p:.-æcist. Nu er 0-0-0 oetænkeligt for hvid,



da r..a.~s brikk~r står klodset med henblik på et hurtigt over
fald på. sorts konge. Tværtimod vil den hvide konge komme i
modvind. 15. 0-0,- bitter nød. 15. -,Lb7. Nu kan sorts trus~
sel c6-c5 kun pareres med c4-c5; men det eT jo en posi-tionel
falliterklæring••• 16. Tfel,Tad8? &l fejl. Sort skulle have
spillet TfdS, thi nu kan hvid jo spille 17. Dxa7, 'Pa.8 18. Lf'4
eller 17. -,c5 18. Lf4,Dc6·19. w. (Hvid spildte ikke 2 sek
under på denne mulighed). Der ~om 17. b4??,-. Det burde føre
til tab. Udover at det ikke forhindrer c5, blotlægger trækket
Tal og stiUer bønderne b4, c4 og d4 tt.l or:tentli~ henrettel
se. 17 •. -,c5! Naturligvis! 18. bxc5,- hvad ellers? 18. -,Lrl'3.
Dette tralc er meget fristende; men 18. -,Sg4 var da ellers
ligetil: 1) 19. g3,Lxd4 2o. Sxd.t,Txd.4 og hvid er totalt fær-·
dig. 2) 19. h3,Lxf'' 2o. hxg4,Lxd.41 ~hvida brikker hmlger øver~
alt. 21. Dxf3,Lxal 22. Lf'4,e5 23. Lg5,f6 (23. Ln.6?,e4!) ·
24. W6,-Td-2 med uimodståeligt a..11greb, eller 24. Lh6 og hvid
holder den-materielle li'l'evægt men.næpp~ p?,rtiet. Brutalt er
21. grl'},l>g;+ .22 •. Khl"Lxf2: 2.~. LfA,Dh3+ 24. Lh2,Td.2 25. Dc3,
Lxel, men d~sværre ilcke ~i:ligt relevant. 3) h3,Lxf3 2o. Dxf3,
Txd.4(!) 21. Tadl,Se5! og i denne hvids bedste alternative
variant står so-rt stærkt. - Nu derimod får partiet en anden
karakter! 19. Dxf'3,Txd4. Dette er nu heller ikke dårligt for
sort. Jeg accepterede·bondetabet og håbede på lidt +U$kmed.
løberparret. 2o. Le3,Txc4 21. Lb3,Th41 .l!pdelig _ikke Te; for
22. cxb6,axb6 2}. L:x:b6! 22. g3,· Her mente Leif, at min
dronning nu var udækket, og at det var meget interessant. Jeg
syntes, a,t det va.r ube~eligt. Hvis nu Sg4 str~s, så har
hvid valget mellem Lf4 og ( ! ) gxh4. 22._ -,Th5. Stillini.:en er
stadig meget va...~skelig. for hvid, så jeg p~øvede på at ryste
Leif med en serie aggressive.træk: 23 •. cxb6,axb6 24. Tacl,
Db8 25. Tc6,- meget risikabelt. 25. ~,Sd7! uet havde jeg
undervurderet. -26. L.r4,~(!·) uha, uha. Det er slet ikke
sjovt at vare den hvide ~a mere. Ubehageligt er især det
sorte tåm på h5, som for en overfladisk betragtning må.ske
synes at stå off-side; men som i virkeligheden e~ vældig
aktivt. Tc5 truer allerede, ·så der· er ikke så meget a.t betæn
ke sig på: 27. Ld6,- Nu er Tf8 truet·; men t-linien er des
værre blotl~, hvilket sort straks udnytter. 27. -,Tf5
28. Dg2, Se5 ! Øv! Den sorte mand bliver ubeha.geli~. F.vid kan
næppe slå. ;ned tårnet. 29. Txe5,Lxe5(?) 30. g4,- med uklar
stilling, samt 29. -,Txe5 30. I.xe5,Lxe5 med sort fordel. Kar.
hvid sl~ på b6? net er dog et S9ørgsmå.l, om det er værre,
end hvad der følger i partiet. (Også 28. -,La.4! havde været
en streg i hvid.s regning.) 29. ;uce5,1xe5(?) He1'.' hrrde .:le§t' af'



en eller anden grund i.ldce spille g4, og på b6 kan der jo ik
ke slå&. 30. De4?! ,- lidt.. snedigt, bl.a. truer nu Txb6. Jeg
har på fornemmelsen, at Leif anså det for den afgørende fejl;
for med overbevisende brikføring satte sort nu 3o. -,Id4 ind.
Det tl;"Uer -på f2, de~ truer Te5 -og T-05. ;1. Te2, - taber omgå
ende eft.er · Te5. · 31'. Tc2, - var en mulighed;·· ·efter 31. -,Te5- ·
32 •. Dxe5,Lxe5 33. Txe5,'- opstår en stilling, hvor sort kan· ..
spille.på gevin~t i timevi,s,~ 1}9ce særligt lyse udsigter fo-r
mig, isn ikke mod ·en stædig rad som Leif". 31. Tfl(:),- blev
udført, og nu mente Leif' vist, a-t; jeg definitivt.havde gjort
i ~lderne1 Stilli~ er faktisk temmelig uklar, og den bli•
ver ~e min4,re uklar· efter 31.· _ -, To5?, for· hvids plan var jo
32. Txe61 ,-: • Hvis · sort ikke ·er-tilfreds med 'den klare remis ·
el'ter Dxe4,Txe-4, hvad han i følge sagens natur ikke kan være,
må han s~aks spille fxe6, selvom hvid beholder g-ode ehanceæ,
Tiden var ved at være knap , da· der ·sk~te 32. -,Lxf2?!-t:Urps!
Jeg .fik et mindre chook! Den må'·slå.s - vel at mærke med tår
net: 33. ,Txf2, - . Nu er det sidste chance, hvis sort vil · slå
på e6. 3~. -,Tcl?? Hvids svar er gatiske. vist· tvunget; men .- .
derefter er gevinsten forceret, og her regnede jeg slutningen
ud. 24;e,2,fxe6. ;et ~er da meget godt ud for· sort, men .
35. Lx ,-. Hovsa.. Hv;i.s nu Kh8 så 36. Txf8+,Dxf8 37. De5+,
Dg/ 38. Db6+ med mat. Derfor 35. -,Kg7, og 'så kom pointen i
hvids "kombination": 36. Tf7+1,Kh6, Hvis nu ba.re og så vide~
re va.r der mat på h4! Hvad så med Ld.5? Det duer bare.ikke:
37. -:-,Tc2+! 38. Kn3,Do8+ 3~- Le6,Txf71! med remis (mindst).
Derfor 37. Tb7 !! , - • Udråbstegnene er ikke sat p. g.a. min dår
lige opdragelse, men for trækkets æstetiske værdi. Det skal
ingen hemmelighed være, at jeg nød ·denne stilling. 37. -,Dd.8
38. De3+ med 2 muligheder: 38• -,Dg5 39. Txh7+ og 38. -,g5
39. Dxol. EJ.ler 37. -,To2+ 38~ Kh3 og sort er helt færdig.
I partiet fulgte 3,7. -,Da3, hvis funktion må være, at det
dækker begge de sorte tårne. Jeg kunne ikke nære mig og spil-
lede 38. Dh4+ og matt

Og til sidst: Efter hvid~ 33.t:ræk Txf2 er hans K-stilling
jo noget luftig. Hvis sort spiller 33.-,f'xe6, kan han så. klare
sig? To5 står nemlig vældig godt! Det overlades til læseren
selv at analysere de spændende varianter.

Og til allersid,s-t: Som den iµgå.ende klubmester Delfter på
pegede, har hvid en anden nydelig gevL""lstva.ria.nt efter fxe6:
35. Txf8+,Dxf8 36. Dxe6+,Kg7 (Kh8?? 37. ~e5+1) 37. Dd7+,Kf6
(Kh6 38.Dd.2+) 38, Dd4+ og hvid vinder det sorte tårn. Sort
få:r ikke evig cka.k!

Og det var
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Næstved Skakklubs jubilæumsturnering.

I dette jubilæumsår ( for J1dsk Skak Union i følge
Jens Enevoldsen) har mange klubber jubilæum.·
Kæstved Ska.kklub,hvis ene stifter ikke anede, hvad
skak var for noget, er en af dem.
I anlednin~ af klubbens 75 års fødselsdag, afholdt
den en hurtigskakturneriµg med 7 runder og med be
tænkningstiden th/spiller/parti. Jeg .var med som
vs~eneste repræsentant. Den lange rejse på en hel
time afholdt sikkert flere fra at deltage.
Jeg kom~ si,. og sejredø i 1. klasse efter at jeg
først havde erhvervet mig en Lang rolcade ,



Spillestedet "Det røde Pakhus" var udmærket, men
restaural'!tens priser var helt oppe i skyerne, men
der findes heldigvis pølsevogne i Næstved.
I forbindelse med hurtigska.ktu.rneringen blev der
afholdt landskamp mellem Danmark og Sverige, eller
var det i forbindelse med landskampen hurtigska.ktur
neringen blev afho~tt
svensken tik dada., 12-4 ( 7-1 og 5-J) blev res.ultatet.
Danmaksmesteren viste den danske gæstfrihed { bedst
kendt fra fodbold}, ved at sørge for at svenskerne
~ !ik en æggekage i tørs~e runde.

Stefan

I sidste runde af holdturneringen havde vi besøg a.f
Poestens 1. bold.
Endnu inden vi andre havde rørt brikkerne var det
vist nok korteste parti i KSUs holdturnering fær
digspillet. Eigil havde sort:
1. d4;Sf6 2. c4;e5 J.d5;Lc5 4. Lg5??;Se4! 5.t:d8;L:f2mat
Leit Nyward blev a! sat ind p!\ 8. bræt, da vi mang-
lede en mand, og han vandt efter et. spændende parti.
Efter godt. 2½ tilZle va.r kampen forbi og alle, der
havde lyst kunne komme hjem og se fodbold.
Det lykkedes mig at vinde topscorerpræmien mad 5½ (af' 7)
Eigil fik 5 (5) og Jens 4½ (5).

Stefan

TUR...'IBRINGSKALENDER
Koordinerede turneringer
yesterhavsturneringen i Esb.;erg 16-22/7
Tilmeldin~ senes~ 28/6
Hvidovremesterskabet ,
Spillested: Medborgerhuset, Hvidovrevej 280
Spilleda.g: tirsdag. 1. runde 15/8
Tilmelding senest 26/7
Københavns Skakforenings EMT
Spillested: Odensegade 6
Spilledage: 1. kl. mandage; 2. kl. tirsdage;
J. kl. torsdage. lo runde 21/8; 22/8; 24/8
Tilmelding senest 9/8
LVS Jubilæumsturnering
Spillested: Centersalen, Lyngby Storeente~
Spilledage: Torsdage og Søndage~ 1. runce 7/9
Til~eldi~g senest 16/8
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Andre turneringer
~nløscmesterskabet se forsiden
International weekendturnering i Vejle 5-6/8
Hurtigskak ih/spiller/parti 9 runder
Tilmelding: Kristian Sørensen tlf. (05)86JJ38 senest 28/7
Aktivalliancens holdturnering 19-20/8 ·
Holdstørrelse: 4 spillere+ reserve
Betænkningstid th/spiller/parti; 9 runder
Tilmelding til Ebbe Tjørnhøj Thomsen tlf (02)912165
senest 7/8
Tilmelding til de koordinerede turneringer sker
hos formanden, som ligger inde med eller kan skaffe
yderligere oplysninger.

Truende epide:ni.

Efter den nylig afholdte -generalforsamling har ~e
styrelsen so.n sin første upgave foretaget· _en or:'.:,yg
gelig unders ogeLs e af klubbens helbredstilstand og
herunder 1-;onstateret en rask ~remadskri<ienl1e økono
m Ls k blodmangel, som ganske givet vil resultere -i
et bety~eligt antal tilfælde ar akut, eventuelt livs
far 1 ig kløe, hvls ikke der omgåenue iv.er-k sret tes ef
fektive moc!foranstaltnin~er.
Undersøgelsen viser, at klubben-med udgangen af ju
ni måned mangler 97 måneders kontingent, fordelt -på
27 medlemmer, si slLuatiunen er virkelig alvorlig,
men holdigvis er dødeligs.edsprocenten ubetydelig,
helt afhængig af p,.,tienLens s~m:,;.rbejdsvil·je.
Sygdounnens symptomer og inkubationstid kan aflæses
direkte på medlemskortet. I egen intf:'resse bør hver
enkelt straks se et'ter og ved det svageste symptom
uforL;vet nenvenc.e sig ti 1 ka.s~ereren, he t Le r-e er:
~_;cm:,, for meg.-, t end eu gane, for 1 id t. Konsul t-a t ions
t id liver on sdag af ten ir.... kl uk.ken 19, Jo el ler efter
aftale.

9

.'-1ed skaklig hilsen
Kassereren.



PROGRAM
Til og med 9/8: Skalpejagt
16/ 8 Vanløseturneringen 1. runde
2)/ 8 Vanløseturneringen 2. runde

Sidste frist for tilmelding til holdturneringen
Vanløseturneringen J. runde
Vanløseturneringen 4. runde
Vanløseturneringen 5. runde
Vanløsemesterskabet i lynskak
Simultan mod Vanløsemesteren eller en anden giraf
Sidste frist for tilmelding til vinterturneringan
Vinterturneringen 1. runde
Holdturneringen l. runde
Udsatte partier, hængepartier og styrkeliste
Sidste frist for tilmelding til vinterhurtigturneringen
Vinterhurtigturneringen 1. og 2. runde
Holdturneringen 2. runde
Vinterturneringen 2. runde
Udsatte partier, hængepartier og styrkeliste
Holdturneringen J. runde
Vinterhurtigturneringen J. og 4. runde
Vinterturneringen J. runde
Heldturneringen 4. runde
Juleafslutning
Nytår~ska.k
Halvårlig beretning

Bemærkninger til progra.Jllllet:
l vinterhurtigturneringen er betænkningstiden JO min./spiller/
parti. Der satses på 10 runder monra.d i en gruppe, men med
flere præmiegrupper.
At "styrkeliste" er nævnt er ingen 1D.isforståelse; den vil
blive forsøgt genoplivet.
Klubrating vil blive forsøgt. En ratingliste vil blive offent-
liggjort senest ved den halvårlige beretning.

SKALPEJAGT
Spillerne deles efter styrke i mindst 3 grupper,
gruppe 1 indeholder de stærke spillere. l s:-æ.lp = 5p.
gruppe 2 indeholder de-middelstærke 1 skal?= Jp.
~ruppe J indeholder de svage spille~e l skalp= lp.
vinderen af et parti får det antal ?Oint,
skalp er værd uafhængigt af hans

~o

4/10
11/10
18/10

JO/ 8
6/ 9

13/ 9
20/ 9
27/ 9

25/10
1/11
8/11

15/11
22/11
29/11
6/12

13/12
20/12
27/12
3/ 1



ved remis bytter de 2 spillere skalpe.
Den samlede spilletid pr. parti er normalt 22 min., men
kan variere lidt.
Er begge spillere fra samme gruppe skal de have 11 min.
hver. Er der en gruppes forskel på dem skal den stærke
ste have _9 min. og den svageste 13 min. Er der 2 grup
pers forskel på dem, skal den stærkes~e have 7 min. og
den svageste 15 min.
Turneringsformen fastsættes hver spilleaften afhængigt
af deltagerantallet.
Indskud er l kr. pr. aften.
Alle spillere starter med 100 Po
Den, der ved turneri~ge~s afslutning,har flest point
er vinder og ud.nævnes til den store skalpejæger.
Præmiernes antal og størrelse fastsættes af bestyrelsen.
Alle tvivlspørgsmål afgøres af bestyrelsen.

jye ::nedlemmer!?

~estyrelsen af enhver fore::.ing synes altid at der

for fe. medlemmer, og deri nys ~onstit'.lerede bestyrel

se :for V:~ er ingen '.l!ld'tagelse. Vi sk"..ille gerne have 5-lo

~ye illedlemmer,og for at stimulere hverve-i~teressen

har bestyrelse~ ~eslyttet at_ udsæ~te e~ flaske whisky

(-3ller tilavarende pr-c.mie) som Gevinst i en lodtræk

ning som afholåea omkring l.septe~ber.~a.~ fir en lod

seddel for hvert nyt medLem soa .nan har ueldt ind i
t2:01e gamle v::=.:.

1ænk jer nu om! Kender I ikke en ga::Jr.1el onkel _eller

e~ u11g nevø,en arbejdskanmerat eller en ægtetælle,en

nabo eller en skoleka:c.merat,kort sagt i:t eller flere

aen.~esker som i kan forklare at~~ fi~ større f~~

nøjelse ,!!! _skaks:>ille1i, v~ ~ ~ille _i kl·..1b·.

:,teen ;jchousboe
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Fribonden udgives af Vanløse Skakklub

som spiller hver onsdag i lokalerne

Ålekistevej 156, ved Vanløse Kirke
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