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Det herostratisk kæmpende PR-udvalgs allerbedste initiativer
vil efter min ringe mening falde plat til jorden, hvis det,
som jeg efterhånden har oplevet en del gange, snarere er reg
len end undtagelsen, at der skal mangle øl. Jeg er klar over,
at det i øjeblikket kan knibe med at fremskaffe vore fore
trukne mærker; men øl under en eller anden form må der sim
pelthen til.
Alene af den grund at jeg er vældig tørstig, når jeg direkte

:fra udmarvende gymnastiske udfoldelser konnner cyklende til
klubben for at modtage alle jeres indlæg til fribonden!
Om samme fribonde er ellers følgende at sige: Det nummer I

sidder med i hånden er årets næstsidste, et decembernr. plan
lægges at udkomme 2/12. Stof hertil skal være mig i hænde
senest onsdag den 18. nov., og det må gerne være noget med
nisser. El.lers bliver der i hvert fald telefonskak og uud
grundelige betragtninger om hold-ditto.
Hvad angår nærværende nr. er jeg, som det vil fremgå, spe

cielt tak skyldig til Benny og Eivind, de to eneste bidrag
ydere. Benny skriver meget pænt på side 5 om opgaver, der
kan deles ud,bl.a. støtte undertegnede med fribonden; men
det skal da helst forstås som en uddelegering blandt alle
klubbens medlemmer. Håber jeg. Idet tende.~sen som tidligere
beskrevet stadig er til, at skribenterne er en slags Torden
skjolds soldater.
Og selv om de skam er gode nok, ville det jo være herligt

med lidt nyt blod. Også selv om man skulle have samme fri
svw..aneragtige indstilling til grammatik som f.eks. en kendt,
forhenværende redaktør. - Kom nu frit ud af busken, også
med de håndskrevne indlæg. Vi finder nok ud af det!

Hans



Medlemsmødet den 2. september samt tanker om
fremtiden for Vanløse Skakklub

Hvis interessen for PR-udvalgets arbejde skal
måles efter fremmødet på det annoncerede
medlemsmøde, har undertegnede svært ved at
forestille sig at udvalget vil kunne
gennemføre de mål, som er nedfældet i det
oprindelige forslag. De som mødte frem
fortjener at blive nævnt: Miki, Gyldholm,
Svend E., Søren B.P., Morten M., Barkhuus,
Morten M.H. samt undertegnede (håber ikke jeg
har glemt nogen!) ligesom de skal takkes fo r
deres nye ideer og tilbud om arbejdsindsats.

Udvalget har delt aktiviteterne op i to
grupper. Aktiviteter for (at få) nye medlemmer
og ak t i v i te ter fo r II gam1 e II med 1 emmer •

Nye medlemmer:
Der er lagt en del ressourcer i at få fat i
Vanløse-borgerne til Vanløse □pen 87. Af
aktiviteter kan nævnes: Avisomtale, opslag på
biblioteker, kontakt til skoler og opslag i
supermarkeder. På nuværende tidspunkt hvor
Vanløse □pen netop er startet, er det desværre
åbenbart, at dette ikke har givet den ønskede
effekt. I forbindelse med vor kontakt til
skolerne har vi opdaget, at ikke een ud af
otte Vanløse-skoler har skoleskak på
programmet. Dette er på længere sigt meget
trist for vor klub, hvorfor alle medlemmer der
har mulighed for at bearbejde skolerne eller
har ideer til hvordan det gøres bedes melde
sig under fanerne til enten bestyrelsen eller
PR-udvalget.
Der kom et par andre gode forslag op. I stedet
for at invitere til skakturnering skulle vi
prøve at arrangere skakundervisning ("Lær at
spille skak"). Især med tanke p@. den manglende
skoleskak bør dette arrangeres allerede i
løbet af denne sæson. Der blev stillet forslag
om at udarbejde en lille plakat, som s~ulle
sættes op i de lokale butikker. Oet:te er



allerede ført ud i livet, idet Miki har
fremstillet mini-plakaten og Barkhuus har fået
den sat op, foreløbig 10 steder. Miki
erindrede at man med succes havde haft et
skakparti kørende i et frisør-vindue; også
denne ide er taget til efterretning.

Vi har to hovedproblemer i forbindelse med nye
medlemmer. Punkt 1) Hvordan får vi fat i dem?
og punkt 2> Hvordan får vi dem til at blive i
klubben. I relation til punkt 1 er der altså
allerede sat noget igang samt ideer at bygge
videre pa, men punkt 2 er svært at løse. Ved
at slynge spørgsmålet ud til de desværre få
f r e mmø d te var der yderst de 1 te meninger. Jeg
mener, at Miki atter kom med den bedste ide.
De bedre spillere bør ofre tid på at analysere
de mindre gode spilleres partier sammen med
dem umiddelbart efter partiet er forbi. Det
giver imidlertid et praktisk problem. De bedre
spillere er ofte senere færdige og har nok med
at analysere deres egne partier! Derfor
henstilles til de bedre spillere, der ikke
deltager i vinterturneringen at stille sig til
did i ghed.
Af øvrige aktiviteter overfor nyere medlemmer
kan nævnes en åben turnering i januar samt at
udvalget vil være meget aktive i sine
bestræbelser på at de nye spillere bliver
"underholdt".

"Gamle" medlemmer:
Andetsteds i dette blad er omtalt to af
hovedaktiviteterne der sættes i gang nemlig
holdtræning og holdtipning. Den iværksatte
logo-konkurrence fik begrænset opbakning, men
det redegør Morten vistnok også for
andetsteds.
Men iøvrigt efterlyses ideer. Trods
invitation både pr. brev og i Fribonden meldte
kun 15 medlemmer sig til Vanløse □pen, hvoraf
tre udeblev!

I sidste nummer af Fribonden varsler både
redaktØ( Hans og Gyldholm krise! Denne krise
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begyndte efter min ringe mening allerede for
1-2 år siden, hvilket var årsagen til mit
forslag til at starte et PR-udvalg.
Efter at have sat nogle aktiviteter igang uden
bemærkelsesværdige resultater spørger man sig
selv: Hvad er der galt med Vanløse Skakklub?
Hvad skal der til for at få lokket medlemmer
savel som nye spillere ned til klubben? Er
vinterturneringen for langstrakt og triviel?
Er onsdagen en forkert spilledag? Er
skakinteressen for tilbagegående?

Det sidste spørgsmål kan man ved at læse KSU
Nyt (juli nr.) få bekræftet. (! KSU Nyt kcn-
~tateres kort og godt en medlemstilbagegang,
men "gudskelov" er den større i andre
hovedkredset). Ifølge kommunisten Niller (ham
med de to biler) har vi krisetider og det
skulle virke stimulerende på skakinteressen.
Arsagen til at det ikke sker, må være at vi
skakspillere ikke er gode nok til at reklamere
for det ædle spil.

Men som Gyldholm konkluderer i sit indlæg,
hvis vi står sammen skal det lykkes[
Jeg synes, at vi skal prøve at føre Gyldholms
ide endnu mere ud i livet[ Idag sidder en mere
eller mindre aktiv bestyrelse og skal sørge
for en række praktiske opgaver (i øjeblikket
suppleret af undertegnede; de to andre PR
udvalgsmedlemmer er "selvfølgelig" også medlem
af bestyrelsen), for økonomien, for
fornyelsen, for juleafslutning og meget mere.
Det viser sig imidlertid at langt flere gerne
vil gøre en indsats, blot det er en begrænset
opgave. Som eksempel kan nævnes nogle af de
ting vi har sat igang ved at Miki udarbejdede
mini-plakat, at Barkhuus distribuerede, at
Gyldholm er parat til at prøve at få Den
Danske Bank til at støtte os, at Morten har
sat indbydelser op på biblioteker, at Eivind
har skrevet artikel til lokalavisen, at
undertegnede har sendt invitation til skolerne
og lavet turneringstavle, at Stefan har taget
imod tilmeldinger o.s.v.



Mit forslag er kort og godt, at bestyrelsen
reduceres til max. 3 mand, der dernæst deler
de enkelte opgaver ud til enkelte personer
eller små grupper.
Her er et udvalg af opgaver, der passende
kunne deles ud:
Stå for juleafslutning 1987!
Stå for vinterturneringen (det vil sige ringe
rundt til medlemmerne med opfordring om at
deltage og lignende) samt at lede den!
Støtte Hans med Fribonden, så han kan nøjes
med at koncentrere sig om at udføre det
arbejde titlen redaktør indebærer!
Undersøge alternativ til vinterturneringen!
Opgaver omkring holdturneringen (da
tilmelding af hold skulle indsendes til KSU
forelå 10-12 tilmeldinger (til ';re hold?!?)!
Skakund~[visning!
Nye turneringsformer!
Undersøge alternativ spilleaften!
"Pasning" af nye medlemmer!
Pressedækning!
Ryger-/ikke ryger problemer og løsninger!
Udar~ejdelse og distribution af reklamer for
Vanløse Skakklub!
"Frisør"-parti (se tidligere i indlægget)!
m.fl.

Bestyrelsen kunne derefter koncentrere sig om
at koordinere det hele samt at "kradse" penge
ind!

For at kunne lave så ændret en struktur nu, er
det nødvendigt med lovændringer, og det vil jo
kræve en ekstraordinær generalforsamling .....

Benny P .
(medlem af hårdt-, men
forgæves, arbejdende
PR-udvalg)
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ØBRO ABEN J 987 - Turneringen med de store præmier

Idet han for den første gang i parti
et tog sin store, brune (eller var den
mon en anden farve? undrede jeg
mig med tanke på, at den nok så
anderledes ud i den røgfyldte at
mosfære) pibe ud af munden, sag
de han med høj stemme: "Mat!!",
og lyden blev da ikke dæmpet så
meget ved passagen gennem den
røgfyldte luft, at jeg ikke klart op
fattede budskabet, som jeg da dog
først forstod det sande i ved min
spontane hosten, der for en brøkdel
af et sekund klarede stillingen op
og gav mig mulighed for at se hans
tidligere så godt gemte sorte tårn på
h8. Jeg besluttede, at dette var min
sidste optræden i RØGBRO.
Det var nogenlunde med disse for
ventninger, jeg tilmeldte mig ØBRO
Åben, så da jeg ankom dertil (altså
til klubben), blev jeg glædeligt over
rasket: Kun seks rygere af et felt på
30 i et stort lokale. Jeg følte mig
allerede så godt som sikker på præ
mie ...
Inden de tre første runder havde
jeg været på rus-kursus, og nylig
hjemkommen herfra tænkte jeg
dog mere på at få en smule (natte-)
søvn end at sikre mig nogen som
helst form for præmie, så jeg var
glimrende tilfreds med mine halv
andet point. Efter først helt for
tjent at have tabt til Lars Hyld
krog i et parti, hvor han bare spil
lede bedst fik jeg fordel i 2. runde
efter åbningen. Jeg fumlede dog ge
valdigt i slutspillet og gav ham lov
til at ofre kvalitet for to bønder.

b c d e

EE - Erot Antreasyan, 2. runde.
Stil/ingen efter 38. Ta5-b5.
Det ses, at 38 ...Sf3 39. Tb1 Tg4
med planen at avancere med bøn
derne vinder. Der kan f.eks. følge
40. Tg2 h4 41. Thl h3! og sprin
gergaflen vinder et tårn. Men i
stedet spillede han
38...Th2?? 39. Txh2 gxh2 40. Tb1
Sf3 41. Th1 og med hans sidste
fuskmulighed 41 ...Sg1 ude af ver
den vandt jeg let.
I tredie runde spillede min mod
stander en skarp åbning, jeg ikke
kendte, men med almindelige posi
tionsbetragtninger og en tanke til
Hans klarede jeg mig udmærket og
kom endda ti-I at stå bedst.
I betragtning af, hvor smertefrit
jeg klarede dette og hvor mange
problemer jeg fik i 1. runde, hvor
Jeg ikke kunne huske teorien og
kom til at bytte rundt på nogle
træk (og at Hans nu er begyndt at
give mig ret, se tb. nr. 7 s. 9) fris
tes jeg til at give Hans delvist ret i,
at man ikke behøver studere teori?!
Tilbage til partiet, hvor min mod
stander Stig Hansen just har ofret
en officer for tre bønder. Jeg afvi
ser elegant hans offer og blokerer
hans bondehær, men glipper i den
11. time, og jeg må nøjes med en
halv.

EE - Jacob Wåge Nielsen, 4. runde.
Stil/ingen efter 18. Le 1-d2.
Da jeg tog fat i løberen, satte jeg
den rent faktisk på e3, men nåede
ikke at slippe brikken inden jeg op-



dagede, at det taber en officer. I
stedet satte jeg den så på d2, hvilket
viste sig at være klogt, for efter
18...Qc7 19.Tae1 står jeg bedst, og
der gar panik i ham, så han spiller
19...Lxf5??, hvilket taber en offi
cer, og efter 20. Dxe5 Dc5+ 21.
Kh1 Lxc2 22. Dxe7 Txf1+ 23.
Sxf1 vandt jeg let.

Tim Jaksland - EE, 5. runde.
Stil/ingen efter 12. Dd1-e2.
Jeg har valget mellem at spille pro·
fylaktisk (=destruktivt) -med 12...96
eller at få ham til at bruge 40 mi
nutter på at finde det bedste svar
og få lidt spænding i stillingen med
12...e5!? 13. dxc5 bxc5 14. e4 d4
15. Sc4 og hvid står lidt bedre.
Efter lidt rykken rundt med brik·
kerne beslutter han sig i egen tid·
nød at satse på kongefløjen i stedet
for på dronningefløjen, hvor hans
brikker hører hjemme.

Stil/ingen efter28.. .f6xe5.
29. Dg4 Kh8 30. Lb3 Tbc8 31.
Txc7 Txc7 32. Sc4 Sg5 33. Te1
Sdf7 34. Dd1?? (tidnød) Lxe4 35
Dg4 Ld5 36. Sg2?? Sf3+ 37. Kf2

, Sxe1 og hvid tabte på tid.

EE - Søren Bech Hansen, 6. runde.
Stil/ingen efter 21. Dd2xc3+.
Jeg kom lidt bedre fra start og har
lige spillet en positionel satsning,
der giver bonus. for han spillede det
hæslige træk 21 ...f6??, der for sted·
se forhindrer e-bondens fremmarch.
Efter 22. Tc4 Ld7 23. Tec1 Tbb8
24. De1 ! havde han det svært, da
jeg forhindrer Tbc8 p.gr .af kvali
tetsoffer på c8 og haps på e7 og
hvid vinder. I hans tidnød får jeg
så byttet dronninger på et belejligt
tidspunkt og generelt forbedret min
stilling.

~til/ingen efter ~8. Tc3-c7.
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Her er sort i håbløs træktvang, og
jeg truer med lige så stille at over
flytte kongen til b4 med officers
gevinst. Han foretrækker en hurtig
død. 38 ... La6 39. Ta7 Tb8 40.
Txe7! Tb2+ 41. Kg1 Lb7 42. Te6+
og sort opgav.
Med denne pind til stakittet var jeg
ret sikker på at få del i ratingpræ
mien til bedste spiller under 2100 i
rating [io, minsandten, mine mod
standeres ratinggennemsnit var på
omkring 2140!).
Jeg skulle nu møde den førende
Claus Nerlov med sort:
1. e4 c5 2. Sf3 Sf6! 3. e5 Sd5 4.
Sc3 e6 5. Sxd5 exd5 6. d4 Sc6! 7.
Ld3!? I lyset af min store selvtillid
ved denne åbning er det ikke under
ligt at han afviger fra hovedvarian
ten. Nu siger teorien 7 ...cxd4 med
lige spil, men jeg brød mig ikke om
trippelbonden og hans angrebschan
cer på kongefløjen. 7 ...d6 8. exd6
Lxd6 9. 0-0?! Her ville 9. Oe2+
med en lille hvid slutspilsfordel nok
være at foretrække. 9...0-0 10.
dxc5 Lxc5 11. h3 Dd6(!} 12. Lg5?
h6 13. Ld2 Efter 13. Lh4 var han
vel bange for g5!_?. 13 ...Dg3!

Dvæl lidt ved denne stilling! Hvid
har kun en eneste svækkelse, nemlig
g3, der blev gjort svag med 11. h3.
Mit II ...Dd6 blev spillet med to for
mål. Dels skal tårnene have kontakt
med hinanden, og dels havde jeg et
Korchnoj-parti i tankerne {Tatai -
Korchnoj, Beersheva 1978: 1. e4 e6
2. d4 d5 3. exd5 exd5 4. Ld3 c5!?
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5. Sf3 Sc6 6. De2+ Le7 7. dxc5
Sf6 8. h3 0-0 9. 0-0 Lxc5 10. c3
TeB 11. Dc2 Dd6 12. Sbd2?? Dg3!
13. Lf5 Te2 14. Sd4 Sxd4! og hvid
opgav. Selv om det er 3 år siden, jeg
så dette parti, stod det lysende klart
for mig selv nu, for jeg havde den
gang aldrig før set planen med at
spille damen til g3, og jeg fandt
kombinationen meget smuk i sin
simpelthed.).
På grund af truslen 14 ... Lxh3 bliver
han nødt til at spille som han gør.
I mine gevinstpartier ser det meget
tit så let ud, men prøv selv at ana-

. lysere stillingerne, der fremkommer
og se, at jeg ikke kan flytte løberen
på f2 i lang tid - og generelt er der
kun eet træk, som holder på gevin
sten.
14. Kh 1 Lxf2 15. Sh2(!) For ek
sempel vil der nu på Lc5 følge 16.
Tf4! fulgt af 17. Sf1 og min dron
ning er fanget. Altså må jeg få et
felt til dronningen. 15 ...Se5 16.
Dh5 Sxd3 17. cxd3 Le6 18. Sf3
Tac8 19. Tac1 Txc1 20. Txc1 Lb6
21. lb4? Df4! 22. Ld2 Df5 23.
Dxf5 Lxf5 24. d4 Te8 25. Te1
Txe1 26. lxe1 Le4 27. Lf2 a5
Løberpar mod mixed-double (lø
ber og springer) er klart at fore
trække, så der er ingen grund til
at bytte på f3. 28. Se5 Lc7 29.
Kg1 f6 30. Sg4 Kf7 31. Se3 b5 32.
Sd1 b4 33. g3 Ld6 34. Kf1 Lb1
35. Se3 Lxa2 36. Ke1 Ke6 37. Kd2
Lc4 38. Kc? b3+ 39. Kc1 a4 40.
le1 f5 og hvid opgav.
Himmelfart! Nu lå jeg på en delt
førsteplads og begyndte at tænke
på de 5000 kr. i førstepræmie.
Jeg korn dog hurtiqt ned på jorden:



Steen Clausen - EE, 8. runde.
Stil/ingen efter 19...Se6-c7.
Åbningen overlevedes kun lige, og
Steen Clausen havde klar fordel. På
20. Sc3 havde jeg forberedt Se8!,
som giver en smule mere pusterum.
Men han overså mit 21. træk (!??!)
og spillede det "smarte" 20. Sf6+
gxf6 21. Txd6 Dxd6 22. Txd6
Txd6 23. Da3 Sa6, og det blev me
get svært for mig at befri mig uden
både at tabe en bonde og give hans
dronning indtrængningsmuligheder.
Så med overbevisende spil vandt
han en bonde, fik kongeangreb og
gav mig ingen chance.

EE - Morten Kaspersen, 9. og sid
ste runde.
Stil/ingen efter 10...f7-f6.
Jeg ser grant, at 11. f4 ikke går, for
han spiller fxe5 12. fxe5 Dh4+ 13
Lf2 De4 og dronningen hindrer mit
spil. Vrøvl!! Med 14. Kd2 0-0 15.

Le3 og 16. Sg3 får jeg klar fordel.
11. b5 er også godt til at bevare for
delen, men pludselig ser jeg noget
"smart", som jeg uden nærmere
betænkning spiller. 11. Sf4(?) De7
12. Dh5+ Df7 13. Sxe6?? med pla-
nen, at hvis han tager min dronning
på hS, vinder jeg hele to bønder.
Men jeg skulle vist have sat mig
ned og kigget lidt på stillingen
og set, hvad han så, nemlig 13
...g6! 14. Sxb6 Sxb6! og sort
vandt let.
Men konklusionen af turneringen
var klar: Det var min bedste turne
ring nogensinde! Jeg lykkedes til
fulde med mit kompromisløse
spil, og fik ved almindelige træk
mine "stærke" modstandere i tove
ne, med det resultat, at de tænkte
sig i tidnød - og i de sidste
træk inden tidskontrollerne gik det
galt for dem.
Kære læser! Du bør mod en såkaldt
stærkere modstander gøre akkurat
det samme, nemlig spille som om
du spillede mod en jævnbyrdig
uden dog at starte de helt store
komplikationer (stærkere spillere er
normalt mere klarsynede), men ik
ke uden at fuske lidt. De erjo også
mennesker, og kan godt overse en
trussel, især hvis den fremsættes i
forbindelse med et naturligt udse
ende træk (som mit cafetræk
mod Claus Nerlov l 1...Dd6). Og
husk: Vinderen af et parti er den,
der laver den næstsidste fejl...
Dette var altså min 8. koordinerede
turnering af 8 mulige med penge
præmie OG ratingfremgang, denne
gang på henholdsvis 500 kr og 111
points til 2089. Mit længe efter
tragtede mål, 2100, er i sigte!

Eivind

Redaktionen takker Eivind for et rent ud fremragende turne
ringsreferat, mere spændende end en kriminalnovelle. Og und
rer sig samtidigt over hvor alle de andre referater bliver
af. Der må da for pokker være flere fra VS, der spiller tur
neringer, koordinerede eller ej. Hva'?

9
red.



Holdtræning

En af de nye aktiviteter som PR-udvalget vil
sætte igang er, som omtalt i referatet fra
medlemsmødet, holdtræning.
FormAlet med træningen er ved forskellige
aktiviteter at skabe stærkere og mere
motiverede hold.
Det første møde der afholdes den 28. oktober
(med start senest kl. 20.00) afholdes efter
følgende oplæg:
De tre hold samles i tre forskellige lokaler
omkring følgende punkter:

1. Mål og taktik for sæsonen.
2. Diskussion af åbningsrepertoire.
3. Lyn temamatcher.

Med dette oplæg håber vi at opnå for eksempel:
Ingen hurtige fredsslutninger (remis).
Forhindre uheldige åbningsvalg.
Træne åbninger, som man vil benytte i
holdturneringen.
Punkt 3 (Lyn temamatcher) kræver sikkert en
nøjere forklaring, hvilket er lettest ved at
tage et eksempel: Undertegnede ønsker i den
kommende sæson med de hvide at spille Morra
gambit, såfremt sort vælger Siciliansk.
Forhåbentlig er der så en anden på holdet, der
gerne v i 1 være " s p ar r i ng spar t ner " • He 1-e f te 1-

spilles denne åbning i 4-10 lynpartier med
eller uden farveskift.
Dette giver en meget fin indsigt i åbningens
muligheder og problemer. Jeg har blandt andet
prøvet at spille lyn mod både Steen og Hans pa
denne måde (uden at det egentlig var aftalt)
med meget stort udbytte.
Det er planlagt at følge op med endnu en aften
den 5. januar 1988. Denne aften opfordres
spillerne desuden til at fremvise nogle af de
spillede partier fra de første runder.
Mød nu frem den 28. oktober for din og for
holdets skyld.

10
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Holdtipning

Det er vist ingen hemmelighed at mange af
Vanløse Skakklubs medlemmer har en "bihobby" i
form af TV-fodbold (bortset fra redaktøren der
foretrækker speedway), ligesom det er
konstateret at flere er ivrige tippere
(formanden har faktisk været meget tæt på at
blive millionær[). Derfor vil vi forsøge at
arrangere tipning af holdenes resultater i den
kommende sæson.
Reglerne er som følger:

i. Hvert medlem kan tippe et ubegrænset antal
tips på resultatet af et eller flere af
holdenes kampe i løbet af sæsonen.

2. Et tips skal indeholde holdkampens resultat
i cifre (altså f.eks. V.S. I mod K.S. II
5 - 3 og ikke bare V.S. I vinder).

3. Indskuddet er 10 kr. pr. tips (d.v.s. pr.
kamp. Tipper man et resultat på alle tre
holds kamp i en runde er det altså 3 tips=
kr. 30).

4. Vinder er den eller de, som har det rigtige
cifferresultat. Såfremt ingen har det
rigtige resultat overføres puljen til næste
runde. Hvis der ingen vinder er i 7. runde
overføres puljen dog til klubbens kasse.

5. Præmien udgør det indskudte beløb minus
20¼ som tilfalder klubbens kasse. Vinderen
offentliggøres når kampens endelige
resultat foreligger. Der tages ikke hensyn
til protestsager o.l. <ulovlig benyttede
spillere o.l.).

6. Tips afleveres senest kampaftenen kl. 19.00
til den tipsansvarlige eller dennes
substitut helst på de i klubben
fremstillede fremlagte skak-tipskuponer,
sammen med indskuddet. Der gives kun 41
kredit i særlige tilfælde (tyveri o.l. 1.



Det er tipperens eget ansvar at få
afleveret sine tips i tide!

7. Tipsansvarlig er for den kommende sæson
Stefan A. Hansen og substitut er Benny
Petersen. Der kan om nødvendigt udnævnes
midlertidige substitutter i løbet af
sæsonen. Både den tipsansvarlige og
substitutter kan deltage i tipningen, da
tips vil blive offentliggjort inden
partierne påbegyndes.

B. Opstår der tvivl om et tips gyldighed eller
opstår der tvivlsspørgsmål om reglerne er
det den tipsansvarlige og/eller dennes
substitut, der enerådigt afgør sagen.
Afgørelsen kan ikke appelleres.

Skaktipskuponer er fremlagt i klubben, så kom
igang med tipningen allerede i aften og gør
både dig selv og klubben rigere.

På PR-udvalgets vegne
Benny P.

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

Formand
Kasserer
Redaktion

Klubbens giro

Stefan Ålekjær Hansen
Morten Mu:x:oll
Steen Schousboe, p.t. USA
Hans Nielsen

79 lo 25
74 79 65

18 3o 95
6 47 84 33

Man kunne også spille telefonskak. I det mindste så længe
der ingen øl er i klubben •••


