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Frokost i det grønne.

Så er der atter gået et år,og tiden e~ kommet
for vores traditionelle skovtur. Den finder i år
sted søndag den 16. juni,og der er afgang fra Van
løse Kirke (ved klubbens lokalerl) kl 11 præcis.

Vi cykler ud til "Den gamle Have" ved Frederiks
dal,og turen tager ca en time,i absolut mageligt
tempo. Som sædvanlig vil der for de dovne og dem
uden cykel være lejlighed til at køre i bil. Sig
venligst besked til Gyldholm eller mig forinden,
så vi kan være sikre på at have tilstrækkeligt
mange pladser i bilerne.

Vel ankommet til vores bestemmelsessted kaster
vi os over vor medbragte mad - eller køber denne
på stedet. Også drikkevarer købes på stedet.

Forhåbentlig bliver der også i år lejlighed til
at betragte exrorgænger Rendlevs gigantmadkurv,et
overdådigt skue på grænsen til det kvalmende. Og
Gyldholm er gået i forhandlinger med Skt. Peter om
vejret,og hvis resultatet af disse forhandlinger
bliver som det plejer vil solen skinne fra en sky
fri himmel.

Vel mødt søndag den 16. juni kl 11,og husk at
tage kone,kæreste, og evt. familje medl
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STORVILDT.

Men så kom der en anden skalp inden for rækkevidde,
og denne gang heller ikke en man skal kimse ad (hvor

dan man så ellers gør det?):Bent Larsen optrådte 6/2
1985 i Hvidovre me~ foredrag,partigennemgang,snak

o,g simultan.Bl.a. fik vi jo den obligate mobning af
den usportslige svensker Thomas Ernst,som Larsen med
Caro-Kann gennemtævede i zoneturneringen i Norge den-

ne vinter.Partiet kommer givetvis snart i 3kakbladet.
Glæd jer! (Ak,selv jeg som ellers er en varm skandina-

'vist1synes jeg svagt kan høre den afskyelige stinken-
de anti-svenske svinehund glamme i mit indret).Larsen
gennemgik det forbilledligt :pædagogisk;som han stod de::
og påpegede svenskerens :positionelle fejl,og viste sva
rene på dem,mindede han om en stor mæt spindende gam- •
mel hankat.Hvis han en dags får lidt mindre lyst til
topskak,og når jeg er blevet kultur- og/ellP,r under
visningsminister,skal han have et skakprofessorat med
tilhørende fakultet.Det kan have til husei i iill:D Uni
versitetets gamle bygninger i den indre by,jeg tænker
især på det smukt restaurerede gamle zoologiske museum
i Krystalgade.Det vil blive til glæde for ~em dan
skere og til gavn for folkesundheden.
Vi kom først i gang med at spille kl.21.15, ogefter
5 timer nød jeg og to af mine venner,~t par gode hjem
mespillere, den ære at være de sidst~ å'~if''~mpede end
nu.Begge vennerne klarede sig smukt.Den ene,fysikeren
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Dr.Bro,me,.kom ganske vist fra en fugtig reception og·
måtte ud over at koncerrtz-e r-e a sig i,om Lar-sen også kon
centrere s{g om at vedligeholde sin _promille i rime
lig grad.Begge dele lykkedes smukt,og selv om Dr.Browne
strengt taget havde en miserabel bondestillid gennem
hele ~artiet lykkedes det aldrig Larsen at få ham ned.
Den anden hjemmes_piller,min gamle kollega og unge ven,
aa.Maæ matematikeren Dr.Max,som i sin tid vist var den
eneste der alvorligt truede Dorfmann i Vanløse,og med
hvem jeg i tidens løb har spillet løseligt anslået 8oot
sjælsætsende lynpartier~havde en fin aften med højde
punkt i en situation ved midnat,hvor Larsen kikser og
ufrivilligt giver en kvalitet.Dr.Gentleman Max ønsker
imidlertid kun at vinde ~artiet ved godt spil ogfore~
slår Larsen at gøre t~ækket om.Dette sker.Senere,kl.

o2,kikser Dr.Max i ren distraktion i en stilling hvor
han har en merbonde,hvorpå Larsen froeslår ham at gø
re trækket om.Dette sker,og der spilles videre til re~
Svenskeren Thomas Ernst havde garanteret ikke o:ptrådt
så ædelt.
Jeg selv havde følgende oplevelse:
Hvid:Jørgen Holst,Vanløse

Sort:Bent Larsen,Argentinao
l.b4,e5 Larsens kommentar:xktx XIIZ"Aha! Sokolski!

Du er taktiker.Den slags er farlige.Men jeg
ved godt hvad man skal s~ille modi, b4.I KS
var der en,ham slog jeg i 13 træk". Herligt.
at høre den gamle :karsen-theKiller.

2.Lb2,Lxb
3.Lxe,Sf6

4.e3,o-o Han er ganske enkelt ligeså klog som Steen
Schousboe.Jeg på den anden side nyder mim
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5.Le2,Sc6
6oLb2rd5
7.S:f3,Lg4
8"o-o

8.-,TeB
9.Sd4,LxL
lo.SxL,Dd6

centru.msbonde,men irap undgår de store
armbevægelser og stiller mig beskedent op.
Larsen havde fortalt morsomt om skak i
gamle dage(-jeg husker ikke om det var i
Persien-),hvor spillerne i starten ivrigt
opbyggede sig hver en stilling de godt
kunne lide,og hvor det ikke blev taget
så nøje at man kun måtte trække hveranden
gang - - det kunne for resten godt min

de lidt om nogle af mine gamle græske IIllll

venners spillestil - - o-g først når en
af parterne overskred midten kunne der bli
ve krig.Men sådan går det jo■ ikke mere
for sig i vor stressede og aggressi~e tid.

Larsen havde ellers talt en del om sit
forhold til rokader og citeret vennen NajI~
dorf:ttWhy sbould I give them both my ad-
dress and telephone number?ttMen måske
ville Larsen bare lokke aftenens mod
standere til at undlade at rokere?

Ja,.Larsen er altså ligeså klog som et
menneske.Jeg sad,dum som jeg er,og gri
nede lidt overlegent ad dette udfald~som
jeg så tit bar set mindre ånder foretage.
"Er han vjrkelig så dumn,tænkte jeg,"at
han tro-r han kan overfalde min kongesti,
ling på den måde?W Min springer har det
jo herligt medfelterne f4 og g3,og i ret-



te øjeblik kan jeg spille bonde f2-f4,
den bonde som Steen S.måtte finde sig
i.Og se den deplacerede løber på b4!

Det var den Steen måtte b.ruge et træk
:på at få i spil ''Tænkte jeg!
Det skulle vise sig at dreje sig om no,
get helt andet,hvad enkelte læsere

selvfølgelig allerede har set.
ll.Sbc3,a6(!) Når man er overmodig undervurderer man

den slagst Det er ellers rørende en
kelt og godt.Jeg havde først sat et
spørgsmålstegn ved det på min liste.
Skalpejagten,blodtørsten,svækker døm
mekraften.
Goodbye,Orangu.Det var selvfølgel"
det det drejede sig om.Jeg havde gar
anteret forudset og forhindret det
hvis Steen var begyndt 9å noget lig
nende.Men i åbningsfasen spillede Lar-
sen utroligt hurtigt og fik givetvis

forvirret mange derved.Vi bemærker at
hvids kraftige træk iJØ Sb5 unægtelig

er umuliggjort.
Nå,men krigen ser ud til at være brudt
ud,og jeg burde vel så se at få tævet
ham.

12.Sg3?,La3

13.Sf5,Df8
14.Dcl,LxL
15.DxL,b5
16.Se2 Og jeg elsker jo da også hestene,og

har jeg ikke fået en god reserv&-oran-



16.-,Se4
17.d3(?)

gu på b2?
Forbandet hård tone!
Jeg gruer for re?,aktørernes kommenta
rer til dette træk.

Der røg den ene hest
O,alte Oranguherrlichkeit,wohin bist
du verschwunden?E Et kongerige for en
løber her.
Der røg den ande hsæt ! Har læserne
set Larsens enkle plan?Jeg har.Altså

21.DxS,Dd6 nu!
Endnu er der mulighed for at presse
ham.Men jeg tænker mig godt om og
vælger så det mest depressive.Jeg
gamle kriger bliver stadig intimide-
deret når mesteren med al sin & 5o

årige pondus standser op og ser tungt.
men ikke sløvt på mig og min stilling.
og jeg gør slappe træk som jeg ikke
ville drømme om mod fx den letbenede
(og letlevende)Dr.Max.Jeg syntes jeg
havde flere smukke grunde til det

følgende træk:at skaffe hul til kon
gen og et felt (f4) til dronningen
efter c7-c5 - med afbytning ganske

vist (!),men med pæne under i cen
~rum.Det duer bare altsammen ikke.

Jeg skal spille c4,så tror jeg han
havde været til at tale med,især da
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mine tårne ville have fået godt spil.
Men·nu bliver jeg - og det var vel i
virkeligheden hans eneste gode plan -
udsat for et enkelt,men alligevel uhygge
ligt majoritetsoverfald på drollllinge
fløjen.Heraf kan man lære at det er en
dødssynd ikke at have respekt for sin
modstander,og at det er en ligeså stor
synd at have for meget respekt for hamo
Men nu altsa til det depressive træk:

Resten skal ikke kommenteres st. nøje.
Det ligner vildt slagsmål,men er det iki
Jeg kæmper fra nu af med ryggen mod mu
ren,dybt desillusioneret og rådvild,især
pga.et centrum som jeg har svært ved at
bruge til noget fornuftigt,og selv en
flot frib~nde får jeg i det følgende
ikke megen glæde af - selv om jeg dog
prøver.

Jeg må nøjes med at iagttage min egen
instruktive død.Måske alligevel til
gavn og glæde.

Der fulgte: 24.gxD,a5 25.Tfel,Kg7 26.0.a4 27.e4,d4
28.Tabl,Tab8 29.Tb2,Te6 3o.Kf2,Tc6 31.
e5,b4 32.Te4,f6 33.Tbl,Kf7 }4.Tbel,f5
35.T5e2,c4 36.Tedl,c} 37.h4,Ke6 J8h5,gxb

39.Thl,b3 4o.azb,axb 41.cxb,Kd5 42.Kg},
ll Txb 43.Tcl,Tcb·6 44.Kh4,Tb2 45.Tec2,
TxT 46.TxT,Tb2 47Tcl,Td2 41.Kg5,h4

22.g3'?,c5
23.Df49DxD



49.Kxf,h3 5o.•lli6,h2 51.e6,Txd 52.e7,Te3
53.Kf7,d3 54.f5,d2 56.Tdl,Kc4 5G.f6,c2
5JJ.Kg8,cxT - - - og mit sidste despera-
te ruskforsøg ,da klokken var o2,be
stod i at jeg her havde stukket den
sortea drnming i iommen,undskyld,Lar
sen, fornåbentLtgirlæser du ikke FRIBONJ.
DEll - - - altså: 57.-,cxTD 58.f?,Txe
59.f8D,Dgl+ 6oKh8,Dg7+.0pgivet.

Jørgen Holst,dr.

a b c d e g h

NÆSTE NUWJ11ER

Hvid trækker og

sætter mat i 2

træk.

Denne opgave er

ret let, men hvor

for står løberen

ikke på f8?

Eivind
L es n,·"'9 s. 13

.

udkommer når vi har stof nok. Vi savner p.t. det lo
vede parti af Lars Petersen fra DM,og der vil også
komme et fyldigt referat fra året~ vinterturnering.
I tilknytning hertil forhåbentlig mindst et parti
fra hver klassevinder.

Red.
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Efter slaget.

Nu har jeg været til gen e r-a Lf o r-s eun.Lan g' igen.·
Jeg går næsten altid med, for at se om jeg er
blevet udråbt til æresMedlem eller sådan noget.
Det var jeg heller ikke dehne gang, jeg syns nu
det er en stupideagtig indstilling. Men det er
meget intresant, der er altid nogen der siger
noget eller får en over snuden, og så er det
osse skægt at se hele bestyrelsen på en gang.
Sådan ser de alsi ud, formand, næstformandt se
kretær, tuneringsleder og sa ham kasseren med
hans evindelige kontigent, det er han lisså fa
natisk med som Mads Skjerns hellige søster med
hendes himmelgejl. Han må være avlet på Børsen
i sin tid, kasseren, af en fra skatteuvæsnet.
Gu ve hvad de får for det, bestyrelsen. Man ku
jota og spørge dem ad.

Kasseren sagde vist noget om at der var 16 i
klubben der ikke havde jubilæumskriftet, og det
forstår je& alså ikke en pind af. Jeg sad og
ble hel deprimeret og nedtrygt, derfor skyndte
jeg mig osse hjem bagefter og læste det igen.
Det gør jeg altid nar jeg trænger til lidt
trøst og husvagelse, fo r- det er det nemlig me
get bedre til end katekisrnussen, den fatter jeg
ikke et kuk af andet end det sjette bud, som
jeg allivel ikke retter mig efter.

Men det her jubilæumskrift har alså ikke en
s ••• med fodbold at gøre, og det er nok derfor
de ikke har det. Og så koster det ti kroner,
det er jo manne penge i vore dage. Omtrent lisså
meget som ni cigaretter. Eller en bejer med kaf
fe og kage til klubpris, eller to sodavand med
kaffe og kage. Og det kan man indhalere på ste
det uden at overanstrænge sine medføte åndsev
ner, det løber lige igennem, ind i den ene ende
og ud ad den anden, slut! Men der er vittaminer
i jubilæumskriftet som opsues af organismen li
som DDT men mere sundt. Og så kan man reppetere
det så tit man vil uden at det koster noget,
ikke noget med renter eller avgift eller and
parter eller sådan. Og der står om Fanden og
Sankt Peter og den røde hær og Vanløse-vikinger
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og alt mugligt. Det er mindst lisså litter&to
risk. so~,H.C.Andersen og .tjen lille Hødhette og
ulven.

Ja sådan ser jeg alså på det, og det ka da
godt være der er nogen som kommer til og læse
mine ~åkaldte tanker ved en fejltagelse eller
i et øjebliks monumentalsk sindsforvirring og
går hen og køber jubileumsk:riftet. Jlvis de tør
resikere sådan en indvestering, eller er det
for det at vores klubs historie rager dem en
mindre høstblomst????? Hvad jeg renok dårlig
ka fårestille ulig.

Tak for, optagelsen Of; unskyl udlej ligheden
og ordtographien ve det nemlig at jeg ikke har
studertterexsamen. Sophus farmgas, phillosof.

Scrapbogen.

Der er vist ikke ret mange der er klar over,
at der i klubben findes en scrapbog, men det
gør der altså. Den er resultatet af de skiften
de bestyrelsers mere eller (i perioder) mindre
målrettede indsats for at bevare klubbens hi
storie for eftertiden og består af avisudklip
med eller uden billeder af episoder gennem næ
sten 54 år, omkring 150 stykker ialt; ikke li
gefrem overvældende, men alligevel af værdi for
folk, som har sans for den slags. En stor del
af materialet skyldes vort udmærkede samarbejde
med redaktør P.Matthiesen, også kaldet Pem, men
der er også en del udklip fra diverse københavn
ske dagblade. Af Matthiesens bedrifter bør næv
nes hans artikel med billede om klubbens match
med de russiske soldater i maj 45, og vi har
endda samtlige russeres underskrifter, indsam
let under begivenheden.

Interesserede (hvis sådanne findes) kan mod
'.~ehørig legitimation låne bogen ved henvendelse
~ til formand eller kasserer, som begge også for
. handler klubbens jubilæumsskrift til ti kroner.

De styrelsen.

IO



TEMA - TUR1'ffRING

Te'Tu3.-turneringen, der blev afviklet 24/5 og 1/6, blev en
succes. 0-nskerne om åbni.nger- szar- mege't spredte, hvorfor ,..
der måske var mange, der blev skuffede, men mon ikke der
er basis for at 8entare turnerinp,sformen ved senere lej
ligheder.
2o deltagere stillede til start, men desværre udeblev tre
spillere uden videre den 2.aften. Det betØd, at andre spil
lere fik chancen, rr~n da turnerineen afvikledes efter cir
kelprincippet og deltar,erne derfor var ind?laceret i styr
kerorden, var det ikke helt retfærdigt mod :nodstanderne til
disse,i de fleste tilfælde, stærkere substitutter.
Cirkelturneringsformen er en fortrinlie måde at afvikle
en sådan turnering på, idet der er rineliee chancer for al
le for at vinde turnerinsen OF; slutstillinRen afspejler op
s1 dette. Klubmesteren, som P,anske vist ikke er nogen Ørn
til hurtigskak, sluttede således lanft nede i det slagne
felt, or, der ir.dtraf i det hele tar,et overraskelser yx1
saml, ebård •
Teoretisk set var der ræppe de store OB brugbare nyheder
("alt kan spilles en ~ang"). Soonsk parti var tvunp;en åbning
den fØrste aften og denne åbning er 70 r,:enner:ia.ralyseret ind~
til 25-30 træk, men je1c havde dor, en -forner.unelse af, at kun
mer,et få havde noget videre keridskab til denne åbninr:. Evil
ken farve er st bedst, at have i denne 1bninr? Det pav turne
ringen ikke svar på, idet hvid vandt 14, 3 blev r-emi.s or: sort
vandt 13.
Derirrod viste tur-neri.ngen, at det er lettest, at have de
sorte i Vol.ga-gamlxit, som var- te.rna.et arden aften. Resultatet
8 hvide sejre, 3 re.r:u.s oG 18 sorte sejre (et parti o-o)
taler sit tydelige S?rog.

Meningen med turnerinsen var i.r:'idlertid, at r1lle skulle ha.ve
gavn og glæ::le af alles erfaringer, hvorfor der vil blive ar
rangeret en aften, for.nentli2 fØrst på sa:sonen 1985-86, ~vor
der vil blive givet scxle råd OR vist eksempler fra turnerin
r;en.

Der SY-al vel ikke lægges for neget i resultaterne (vist re
raste side), for mange var åbningerne fr-errmede , lipesom be
tænkningstiden ikke altid er lir,e behar,elir. S~ren udnytte
de uret til at sIå både Steen os Benny, trods cplapte tabs-
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Plac. Points Korr. Plac. Points Korr.
1. Benny r. 5 17½ 11. Jan Erik s. 3 18½
2. .Iohnny C. 5 15½ 12. Sigv./Holst 3 17½
3.-4.Lars/SØren 4 18 13. Leif/Sten B. 3 16½
3.-4.Martih G. 4 18 14. Steens. 2½ 21½
5. Gy~dholm 4· 14 15. Benny V. 2½ 19½

'6. Anker s. 3½ 19½ 16. Finn M. 2½ 16½
7. Ulrik F. 3½ 18½ 17. Svend E. l½
8. Morten M.H. 3½ 15½ 18. Bjarne A. 1 22
9. Christian H. 3½ 13½ 19. Carsten P. 1 16½
lo.Eivin::l E. 3 19 2o. Finn fl. 0

stillinger. Et par nye spillere gjorde sig flot be.rræ'ket.
.Iohnny , som erdnu ikke er medlem, viste gode takter og
kom helt til tops oi:3 kun uheld gjorde, at Martin G. ikke
fulgte trop. Det var også rart, at se Ulrik tilbage som
aktiv påny. OvenikØbet i fin form. IIan pressede således
længe Ben.ny, ligesom Bjarne og S<,Zlren blev nedlagt. Chri
stian :kan bedst lide turneringer, hvor han kan overraske,
i pokalturneringen nåe1e han til semi-finalen, og her slut
tede han også flot.
Selvom generalforsamlingen havde meget delte meninger om
fremtidige "teori-a..."Y"Tangementer" tror jeg, at denne form
er meget lær'erig. FØrst praktisk spil, dernæst genne.rngang
på baggrun:i af de spillede partier. Måske kunne det udvides
til, at der også blev en gennemgang af åbningernes ideer
fØr turneringen.
- Benny P., TI...

OBS OBS OBS OBS

Det vil være læsere af 11Fribonden" bekendt at min
ærede medredaktør i sin fritid kører Speedway. Jeg
glæder mig derfor over at kunne meddele at han på
hjemmebane (Brovst i Nordjylland) henviste Erik Gun
dersen,Tommy Knudsen og alle de andre til sekundære
placeringer i V1VI-kvalifikationsløbet til den nordiske
semifinale. Ved samme lejlighed oplyste Hans Nielsen
at han har fået forbud mod offentligt at udtale sig
om Ole Olsen. At give en redaktør et sådant forbud er
efter min mening at udøve berufsverbot,og beslutninge
tjener bestemt ikke Dansk Speedwayunion til ære. Men
kender jeg Hans ret skal han nok vide at svare igen
på rette måde,og ved rette lejlighed.

Steen
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SE IKKE HER MED MINDRE DU HAR SET OPGAVEN!

Løsning: Hvid spiller Sxh6 truende med SfS

og mat. Sort kan spille Te2, Sfl mat, Sd6,

LxcS mat, gxh6 DeS mat eller e5 Txe5 mat.

Bemærk, at alle brikker har et formål -

hvis den sorte løber stod på f8 kunne sort

på Sh6 parere matten med Le7!

Eivind

Generalforsamling 8. maj

:Medens jeg om torsdagen den 9. maj, hvor busserne endnu - mere
eller mindre helhjertet - med flag fejrede befrielsen, havde
den glæde at lytte til en radiotransmission af en Mozart-aften
i Milnchen, hvor ICubelik d.i.rigerede bl.a. Jupiter, fik jeg den
fornem.~else, at vi ere underkastede et nyt åg (undskyld sammen
ligningen i øvrigt). Åget hedder "Mediernes tusinde Tilbud" og
gør folk ufrie. For hvad skal man vælge? P2 eller P3, skak el.
fodbold? Det er slet ikke nemt .••
Dog måske for somme. I hvert fald for dem som i uudgrundelig

foragt og i en til stupiditet grænsende dumhed valgte at for
lade GF med det erklærede mål at se et opkog af en komplet li
gegyldig fodboldkamp i 'rV. Ligegyldig i forhold til f.ex. Mozar
Vi er altså et frit folk. Sådan da. For iblandt os færdes en

flok kraftidioter, der vil lokke resten med på den galej, at
lykken og fodbolden findes lige om næste gadehjørne og om ons
dagen.
Således skal vi da stilles overfor det umuliee valg at finde

den ideelle klubaften, som blot ikke er onsdag. - Jeg gribes
af angstens sved ved tanken om, at det kunne være torsdag! Der
er netop ganske rigtigt torsdagskoncert.
Så fredag da! Nej, da er vi jo alle trætte efter en hel uges

møje og slid, og det sene gys ved TV-krimien (dekodet) er noget
nemmere end det ved brættet, hvor brikkerne nemt vælter, hvis
man bliver utidig. - Og drikker ukontrollabelt mange billige
øller, så man er for sløv til om lørdaeen at køre Lillemor til
Bilka for at købe passende ind til aftenkaffen. (Den opmærk-
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somme læser forstår straks, at lørdag er udelukket som kJ.111,-
aften!) ' . . , i·

Søndag er kirkedag, så den kan de:i;- ikke blive tale om. Anstan
digvis. Uden at nævne Dollar~ og Dailas -og :Matador.
Mandag aften e~ der TV-avis. Hov! Det,er der jo også ugens

øvrige aftener, vil den opmærksomme debatør straks indvende.
Ja, men mandagens er ugens første, og det er noget helt særligt.
Specielt får man ~t vide, hvorledes vejret vil arte sig i ugens
løb, og om man f.ex. skulle tage skistøvler på tirsdag morgen,
hvilket man ville være aldeles uvidende om, hvis man blot sad
i skakklubben og fes den af. Og så var der jo TV-køkkenet, et
meget, meget væsentligt program.
Tirsdag ville for så vidt være udmærket, hvis det ikke fra

gammel tid var den ugentlige fiskedag, og det kan ikke nytte,
at man skal sidde og sluge fisken i hast - med fare for at få
et ben galt i halsen for at nå aftenens runde i skakklubben. Så
kunne det meget vel være, at Kattens værn greb ind.
Det turde hermed stå lysende klart, at onsdag er den eneste

ædruelige klubaften, og at DBU tilsyneladende har fundet ud af
noget lignende m.h.t. landskampsarrangementer er jo bare en
enestående frækhed, som herved anbefales ignoreret.

På generalforsamlingen va:r 29 medlemmer (ikke navngivne) alle
rede 55 mdr. i restance, svarende til kr. 1751,50. Tillykke!
Det er jo helt uvæsentligt. Ligeledes er det uvæsentligt at
vide, at de hæderkronede folk Niller og Bauers ere gangne ud
3.f bestyrelsen til fordel for Benny Valente og Lars Pedersen -
for sidstnævntes vedkommende et dristigt og spændende valg.
Gyldholm (ham med det flotte regnskab), Stefan og Benny for

Jlev på deres poster, hvilket vi alle har grund til at være
5lade for. De skal nu sammen med de to nye indledningsvis til
~t sondere terrænet med henblik på og måske og dersom og så
fremt ifald vi ligesom på en eller anden måde kunne tænke os
~t flytte den her klubaften til en anden aften, som ikke er
-lhensigtsrnæssig i den grad.
Da salen var tættest pakket og det maksimale antal pærer iys

te, talte jeg 26 - meget fint! Så fik jeg og andre nemlig extra
)mbæring af Barkhuus' dejlige brød og kaffe.
For ikke så forfærdeligt mange år siden tog vi næsten pr. a.u

tomatik på Aalborg; den mulighed nævntes naturligvis ikke h.
~ften, hvilket for undertegnede ydmyge referent kun er et
rderligere sikkert tegn på vindretningen. God sommer!

Hans
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I Maskinskak 85 deltog 52 hold, deriblandt et hold
fra VS. Det skulle have været et juniorhold, men et
afbud dagen før gjorde, at jeres referant kom med i
stedet for.
Holdets resultat blev

Stefan Hansen
Søren Boeck Pedersen
Jan Erik Schousboe
Christian Hartmann

Tndv , points
Match points

JO 1 0 2½2½2 1 J 15
2 0 0 0 2 2 1 0 2 9

De 5 første runder blev spillet Store Bededag
og ingen på holdet var tilfreds med deres indsats.
Det gik bedre om lørdagen på nær katastrofen i
næstsidste runde: Efter et kvarter var vi bagud
0-J. Jeg blev derfor nødt til at vinde et slut
spil med uligefarvede løbere og ingen fribønder.
Præmiechancen var dog forduftet, selvom vi natur
ligvis var seedet i laveste gruppe. I slutstillin
gen var der l½ points op til 5. præmien.
Turneringen blev i øvrigt vundet af OL foran Hajerne.

SH
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Til lykke
Claus Ib Nielsen overføres til seniorer

pr l.juli.
Nyt medlem (jun.)
Martin Granau, Vestervigvej 12, Vanluse

tlf 743378
Adresseforandring
Uenny Petersen flyttet til
K.A.Hasselbalchs vej 2, Snekkersten,

tlf' o2-2226J7
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Det meddeltes på generalforsamlingen,
at kontingentrestancerne siden l.april
er løbet op på 55 måneder.

PROGRAM

Som sagt er der skovtur søndag den 16. juni. Des
.d en er der en sommer-trænings-turnering i gang,
.vortil man kan melde sig af'ten for aften. Se op
lagstavlen for nærmere oplysninger.

Formand Stefan Ålekjær Hansen 79 lo 25
Kasserer Børge Gyldholm 74 35 21
Redaktion Hans Nielsen 18 3o 95

Steen Schousboe 71 74 97Klubbens giro 6 47 84 33


