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Holdturneringen er nu slut. Vi stillede i år ~ed
hele_5 hold, der kæmpede bravt og spillede mc J3
spændende partier. Slutfacit for de enkelte h~ld
blev:

1. Holdet: Klarede sig rimeligt i 3.division.
Med lidt mere stabilitet på holdet
havde oprykning været en mulighed.

2. Holdet: Præsterede, trods mange afbud, den
forventede oprykning til 1. række.
Et stort tillykke.

3. Holdet: Skuffende indsats. Må nu en tur ned
i 3. række.

4. Holdet: Fremragende præstation med opryk
ning til følge. Held og lykke i
3. række.

5. Holdet: Vores juniorer debuterede i hold
skak og fik en masse erfaringer,
som kan bruges næste år.

Vi glæder os til at kunne bringe topscorernes ud
valgte partier i de kommende numre af fribonden.

Redaktionen



Vores ønskemodstander
L holdet hjemme mod Hillerød, 6. runde

Vanløse I - Hillerød I 6 - 2
Søren B. Petersen - Jens Østergaard 1 - 0
Eivind Einersen - Peter E. Olsen 1 - 0
Morten M. Hansen - Carsten Erlandsen ½-½
Bendt Wiberg - Aksel Ros 0 - 1
Hans Nielsen - Poul Kleiminger 1 - 0
Ole Delfter - Lars Nilsson 1 - 0
Lars M. Pedersen - Anoop Shanna ½- ½
Niels Edoo - Carsten Pedersen 1 - 0

Hillerød er så godt som altid tophold
i 3. division. Indtil de møder os...

Sidste år slog vi dem 6 - 2, så
selv om et tophold nu engang er et
tophold, var der ingen grund til pa
nik. Et realistisk gæt var 4 - 4, og
det ville jeg godt have solgt matchen
for på forhånd. Men jeg var åbenbart
for (hille)ræd for disse modstandere,
som bræt for bræt ikke er et klap
bedre end os. Resultatet betyder i
øvrigt, at der skal fantasi-resultater
til, for at 8 - 0 eller O - 8 i sidste
runde betyder, at vi skifter division.

Vi havde afbud fra Jesper, der
ikke kunne få fri fra arbejde. Jeg
prøvede at få Benny til at træde til,
men hans svar var vel nærmest, at
han ikke rigtig havde lyst. Gunnar
syndromet?

Men heldigvis har vi andre i
klubben, der kan spi11e skak, og på
baggrund af Niels Edoos spil på det
seneste var det nærliggende at prøve
ham på 1. holdet. Han fik dog som
forhåndsinstruks: remis er godt! For
selv et 8. bræt kan godt være en hård
nød i 3. division. At Niels heldigvis
sked på alle gode råd, er så en anden
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sag.
Søren er så dejlig let at holde styr

på. Det eneste problem er, at jeg er
lige ved at skrive et ettal på hold
kortet, når jeg skal udfylde navnene.
Og det ville jo være ufint mod mod
standeren at vise ham, at han ikke
har en chance.

Dagens modstander kendte for
en gangs skyld mindre teori end
Søren. Og varianten er så uforståelig
for almindelige dødelige, at teori
kendskab er absolut nødvendigt. Sort
får trippelbønder i c-linjen og ofrer
dem gladeligt en efter en. Superstor
mestrene spiller det gerne med både
hvid og sort, så det må vel være "lige
spil". Der er altså mere mellem him
mel og jord, end man umiddelbart
fatter.

Hilleroden spillede forkert, og
Søren vandt en vigtig bonde. Men
selvom sorts merbonde stod på c2,
var det ikke helt enkelt at vinde, og
det krævede en tidnødfejl, før det
blev klart.

Jeg spillede mod en overlegen fyr,
som ikke havde megen positionsfor
ståelse. At spille ...Sc6 med sort i



Skandinavisk, når hvid ikke en gang
har spillet d4, må simpelt hen være
til et positionelt galehus. Jeg fik da
også med ret enkle midler fordel,
men spillede dårligt og gav ham
chancer. Et snedigt officersoffer brag
te dog partiet på ret køl, og da jeg
ikke turde risikere en evig skak, nøje
des jeg med at vinde en bonde i
stedet for at tage en kvalitet, oven i
købet med matangreb. Det var da
også højst uklart, og da min evne til
at se langt er svækket af manglende
træning, var det nok den fornuftigste
beslutning. Især da han et par træk
senere skulle være smart og tog en
forgiftet bonde, med den følge, at jeg
vandt et tårn. Så opgav han, synligt
irriteret, og nægtede derefter at tage
min udstrakte hånd. Jeg har aldrig
været ude for, at nogen har nægtet at
give hånd, når de opgav, og ærlig talt
har jeg svært ved at se, hvorfor han
var så nedtrykt. Det hele, der var
sket, var at han selv havde gjort pi
nen kortere, end hvis han skulle spille
videre på et tårn+ dronning slutspil,
hvor jeg havde bonde mere, oven i
købet en fri a-bonde.
· Morten fik med sort lov til at få
en aktiv stilling efter ganske få træk,
da modstanderen ikke kendte det
gode råd: lad modstanderen om at
slå, så du kan slå tilbage og vinde et
tempo. Morten startede derefter et
kraftigt angreb med to drilske sprin
gere og en dronning. Efter Mortens
analyser var der en gevinst, men
under partiet så han desværre kun, at
man tilsyneladende kunne vinde en
kvalitet med en springergaffel, og så
havde modstanderen en noget heldig

forsvarsmanøvre, der endte remis.
Bendt har været årets store skuf

felse. Sidste års overbevisende spil i
både vinter- og holdturnering er
faldet fra hinanden i år. I holdtur
neringen er han i mange partier ble
vet spillet baglæns, og i dette parti
overså han en springergaffel, der da
nok var relativt svær at se,..men det
var trods alt kun et træk, man skulle
se frem. Selvom Bendt kæmpede, var
der ikke noget at gøre.

Hans gjorde det rigtige mod en
Stonewall-opstilling og sørgede for at
få åbnet i centrum / på dronning
fløjen. Det mundede ud i et slutspil,
hvor Hans havde fordel _og snart
vandt en bonde. Dermed var gevinst
stillingen hjemme, og vi undgik nogen
katastrofer, da Hans i modstanderens
begyndende tidnød vandt en officer.

Ole brillerede med i træk 7 og 8
at spille henholdsvis a3 og h3. Det
skærede i min positionssans, men
heldigvis blev det ikke helt håbløst af
den grund. Med modsatte rokader og
utraditionelle officerspositioner blev
det hurtigt klart, at stillingen var
uklar. Og så har folk en tendens til at
bruge tid, indtil vingen begynder at
hænge alarmerende højt. Og så har
folk en tendens til at lave meget
dumme fejl. Heldig-... undskyld: Na
turligvis var det vor modstander, der
kastede hovedet ned under armen og
lavede en hel masse fejl i tidnøden,
så Ole kunne trække det længste
strå.

Lars lod som sort i siciliansk sin
modstander få et par gratis træk og
måtte derefter kæmpe med ryggen
mod muren i en ubehagelig stilling.



Man frygtede, at det ville ende som i
de to seneste runder, men Lars fik ro
på den og havde næsten udlignet, da
modstanderen tilbød remis i begyn
dende tidnød. Lars modtog uden at
spørge mig, og det var da også i
orden. Især fordi det rundt omkring
så ganske fornuftigt ud, og holdle
deren må ikke tage hensyn til andet
end matchstillingen, når han lader
sine spillere tage remis. Mange tror,
at holdlederen skal se grundigt på
stillingen og så sige til spilleren, at
han skal spille et par træk endnu, for
da vil han selv kunne se, hvorfor han
skal spille videre. Eller lignende.

Men fy, fy, skamme, skamme,
næ, næ, ah, ah, slut forbudt. Den
slags hjælp må man slet ikke give
spilleren. Noget andet er naturligvis,
at man da har set stillingen og er
mindre tilbøjelig til at synes, at
matchstillingen er til en remis, hvis
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spilleren har gevinststilling. Men det
afgørende er, at man ikke siger til
spilleren, at stillingen er så god, at
han skal spille videre, ligesom man
ikke siger til en medspiller: "Truer du
ikke med at spille ... ".

Niels spillede meget sikkert. Hans
behagelige stilling blev udbygget med
et behageligt angreb, hvor en behage
lig bonde på f6 gav mulighed for
behagelige mattrusler på g7, hvis Lf8
kunne fjernes. Så ofrer man naturlig
vis en kvali tet for den og kan herefter
i ro og mag sætte kanonerne i stil
ling. Som sagt, så gjort, og så tabte
modstanderen på tid. Meget sikkert
spillet og meget rart at se på. Især på
baggrund af, at stodderen Geg) sagde
til manden, at remis er godt! Gunnar
ville sikkert have kommenteret mit
udsagn med sit sædvanlige:

Schludder.
Eivind

Nu er billederne fra vores holdafslutning kommet,
og indsat i albummet. Kopier kan bestilles hos
undertegnede.

Ole Delfter
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Sidste runde uden betydning
L holdet ude mod KS/St.S II, 7. runde

KS/St.S II - Vanløse I 3 - 5
Per Frandsen - Søren B. Petersen 0 - 1
Bjarne Jensen - Eivind Einersen 0 - 1
Jens Kr. Sørensen - Morten M. Hansen ½-½
Jesper Kristiansen - Bendt Wibe,g 1 - 0
Gert ~mer - Hans Nielsen 0 - 1
Jø,gen H. Hansen - Ole Delfter ½-½
Gunnar Øe - Lars M. Pedersen 0 - 1
Arne Jacobsen - Per Lykke 1 - 0

Svend Novrup var i Politiken så flink
at skrive, at 5 hold kunne blande sig
i striden om oprykning. Altså også
Vanløse, der lå på 5. pladsen.

Men kravet til oprykning viste sig
at være, at vi skulle vinde 9-0, og
desværre fik vi ikke lov til at stille op
med en ekstra reserve.

Nedrykning viste sig også at være
uden for rækkevidde. Vi skulle vist
have fået -21/z, og det er som bekendt
svært at få minuspoints.

Så grundlæggende set var alt jo
ligegyldigt, selvom vi inden runden
havde en teoretisk chance for opryk
ning. Oplægget var derfor, at alle
skulle spille på gevinst.

Søren kørte igen en sikker sejr
hjem. Sikker i den forstand, at han
vandt i ca. 20 træk, og at modstan
deren aldrig formåede at tilspille sig
nogen chancer. Søren havde dog et
øjebliks manglende koncentration, da
han spillede åbningen nonchalant
hurtigt og overså en indlysende mu
lighed for modstanderen. Det gjorde
modstanderen heldigvis også, mens
jeg så den på ca. 5 sekunder under
partiet. Jeg havde svært ved at få mig
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selv til at undlade at nævne mulig
heden ...Se4, da jeg spurgte Søren
om, hvad han troede, at modstan
deren ville trække, og han så svarede,
at det vist var ligegyldigt hvilken brik
modstanderen spillede til d7.

Sørens præstation i år har resul
tatmæssigt været formidabel. Hvis
ikke 6½ af 7 taler for sig selv, så hør
blot på ratingpræstationen: Hans
præstationsrating ligger på omkring
2600!! Han har dog været lidt heldig
ind imellem, men selv om han havde
været mindre heldig, var han også
endt som topscorer, selvom han spil
ler L bræt, og selvom der ofte er
nogle hårde nysere som modstandere
der.

Jeg er i øjeblikket inde i en stime,
hvor jeg spiller dårligt i åbnings- og
midtspil og går ud i et dårligt slutspil,
som jeg vinder. I vinterturneringens
finalegruppe har jeg scoret 2½ point
i 3 tabte slutspil. Også i holdturnerin
gen kan den slags lade sig gøre. Min
modstander spillede det mest uambi
tiøse skak, jeg længe har set. Hvis
man lægger til grund, at han ude
lukkende spillede på remis, skal man



sætte udråbstegn ved mindst halv
delen af hans træk. Det drejede sig
om træk, der var svære at finde, men
som forfladigede stillingen udi det
ukendelige. Et træk spillede han dog
galt, nemlig hans eneste gevinstfor
søg. Pludselig kom der liv i tårn
slutspillet, og mit tårn fik adgang til
at hærge hans svage bønder.

Jeg har samlet 4½ point sammen
af 7. Min sæson har været nogen
lunde, men absolut ikke mere. Det
bliver mere og mere tydeligt, hvor
meget det betyder for mig, at jeg ikke
får spillet koordinerede turneringer.

Morten spillede ikke rigtigt hold
spil. Det var ganske tydeligt, at han
ikke kendte åbningen, og så fik mod
standeren efter 5 træk aktivt spil, og
Morten måtte bruge lang tid på blot
at holde balancen. Det er ok, hvis
man spiller sådan noget i klubben,
men i holdturneringen skal man hol
de sig til det, man kender. Morten
kunne dog holde balancen og fik
byttet af til et remisslutspil. Efter
påbud fra mig spillede han videre,
indtil det var absurd at forsøge mere.

Morten har scoret 2½ af 6. Han
har ikke vundet et eneste parti i år.
Han har været sat over for en hård
opgave på 3. brættet, men alt i alt
har det været en lille smule skuffen
de. Hvis han rigtig er tændt, kan han
altså godt klare at fylde Gunnars
plads ud. Men det er de små margi
naler; med lidt mere tur i den var
Mortens indsats blevet kaldt overbe
visende.

Jesper meldte afbud til de to
sidste runder på grund af arbejde.
Han spillede altså heller ikke denne
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gang, men derfor skal jeg alligevel
nævne hans præstation, der bestemt
ikke har været noget at skrive hjem
om. 1 point i 5 partier er alt for lidt.
Han har spillet for meget på mod
standerens præmisser, og sidste års
problemer i vinterturneringen har
slået igennem i holdturneringen, så
han står til at blive sat nogle pladser
ned til næste år. Problemet er blot,
hvem der kan løfte opgaven og over
tage 4. brættet. Det er generelt klub
bens problem at klare de mellem
stærke brætter. Med Gunnar og
Benny på næste års hold ville det se
meget bedre ud, men fra de to og
Morten er der nok et stykke ned til
resten af klubbens spillere.

Bendt kom til at stå lidt klemt i
midtspillet, men det lykkedes ham at
få modstanderen med på at bytte
dronninger. Slutspillet var ganske
lige, men Bendt tog hovedet under
armen og ofrede en bonde uden
nogen som helst form for kompensa
tion. Tværtimod fik modstanderen
forbedret sin officersstilling, og der
faldt flere bønder.

Bendt har været den helt store
skuffelse i år. Sølle 1 point af 7. Han
har godt nok haft solid modstand,
men jeg tør godt vove den påstand, at
hvis Gunnar havde spillet på Bendts
plads, kunne han meget vel have fået
5, og vi var rykket op.

Hans gik i åbningen efter at
vinde en bonde, men det lykkedes
ikke. Den rodede stilling, der opstod
ved at Hans forsøgte at erobre bon
den, mens modstanderen forhindrede
det, viste sig at være fordelagtig for
modstanderen. Men så fik modstan-



deren blod på tanden og ofrede en
kvalitet for at vinde den tilbage. Det
te offer betød imidlertid det modsat
te: Hans' brikker kom til at stå bedre
og bedre, og da muligheden for et
angreb endelig kom, var Hans sikker.

Hans har scoret 4½ af 6, et fint
resultat. Det har været efter nogle
besynderlige partier med en del fejl,
men pointhøsten viser, at Hans nok
burde have aflastet resten af holdet
ved at tage et bøjere bræt. I år bad
han om at spille 7. bræt (og blev på
grund af Gunnars afbud forfremmet
til 6. bræt); jeg håber, at han kan
acceptere at rykke et par pladser
frem til næste år, alt afhængig natur
ligvis af, hvem der spiller til næste år.

Ole fik med enkle midler sat et
angreb i gang. Stonewall og så derud
a'. Modstanderen brugte lang tid og
formåede ikke at dæmme op for
sorts simple plan. I stedet måtte han
ofre en kvalitet for at skabe modspil
på dronningfløjen. Ole lod modspillet
få lov til at blive mere farligt end
nødvendigt og måtte ofre tilbage, og
så var det remis.

Ole har ikke tabt noget parti og
scorede 4 af 6. En god og stabil ind
sats uden særlig mange fejl, på trods
af, at jeg har kunnet skimte mere
modighed i Oles spil. Risikoen er der
for flere fejl, men Ole har alligevel
formået at undgå nuller. Godt!

Lars spillede mod en positions
spiller, der ikke kune lide at gå til
pladder-angreb. Modstanderen und
lod derfor at vælte sine bønder i
hovedet på Lars og byttede i stedet
dronninger. I slutspillet spillede Lars
meget besindigt, nogle ville kalde det

henholdende. Men der kan ikke døm
mes for henholdende spil i skak. Isæt
Lars' springermanøvrer var bemær
kelsesværdige. I træk 32-37 spillede
han Sb3-c5-b3-al-c2-e3-f5, og stod
herefter til gevinst! Han kørte slut
spillet meget sikkert hjem og viste
hermed en ny side af sin skakforståel
se. Lars kan altså godt spille de lan
ge, udmarvende slutspil, der afgøres
ved lavering (spil på en svaghed, skift
til spil på en anden, tilbage til den
første, videre til den anden osv., indtil
modstanderens forsvarsbrikker ligger
bagbundet og ser måbende til).

Lars har haft ret mange sløje
sæsoner i træk og blev derfor degra
deret til 2. holdet for 2 sekunder
senere at komme tilbage på 1. holdet,
da det stod klart, at Gunnar ikke ville
spille. I år har hans spil været sådan
nogenlunde, selvom han har ladet sig
presse for meget med sort. Jeg synes,
at han spillemæssigt er blevet bedre,
og hvis hans gode takter i vintertur
neringen slår igennem i holdturnerin
gen, vil han kunne gøre en god figur
igen til næste år.

Per har som den eneste ikke
afleveret sit gennemslag, så han får
ikke mange ord med på vejen. Han
stod vist dårligt ret længe og blev
kørt ud.

Reserverne har klaret det om
trent som forventet med 2 af 5. Per
har spillet 3 partier og vundet det ene
(det første). Det smagte af mere,
men blev ikke til det. Niels begyndte
også med en flot gevinst, til gengæld
fortsatte han ikke med nuller, da han
kun fik en kamp. Jan tabte noget
dumt i det parti, han fik lov at spille.



Holdturneringen sluttede dog
først rigtig ved holdafslutningen, hvor
det år på år lykkes at samle en hel
masse mennesker, også selv om vi
først begynder kl. 24. Jeg fik igen i år
æren af at tilberede middagen og
måtte sande, at et fremmed køkken
altid giver problemer. Der var ingen
grydeske, der kunne nå bunden af
den store gryde, med det forventelige
resultat, at min svenske pølseret
brændte på. Deltagerne var dog så
diplomatiske, at ingen bemærkede
det over for mig - eller lykkedes det
mig at skjule smagen med karry? I al
fald er holdafslutningen en af klub
bens gode traditioner, som forhåbent
lig er med til at samle klubben.

støt -vores

Til næste år håber jeg, ~t vi kan
lokke Gunnar og Benny til at spille,
eller (helst) at de selv beslutter sig
for, al de gerne vil spille. Med de to
på holdet vil vi være oplagte opryk
ningskandidater, i hvert fald hvis
Søren ikke er draget til udlandet (for
det planlægger han; er der ikke no
gen, der kan overtale ham til at bli
ve???) i alt for mange runder, og hvis
vi kommer i en gruppe, der har ca.
samme styrke som den, vi spillede i i
år. Men hvis og hvis. Lad os foreløbig
bare glæde os over den positive side,
nemlig at vi trods Gunnars fravær
ikke havde problemer med at blive i
rækken. Vi kan også glæde os over,
at det ser ud til, at både Per og Niels
er på vej fremad og før eller siden vil
kunne forstærke 1. holdet i 3. divi
sion. For min spådom er, at vi bliver
i 3. division i nogle år endnu.

Eivind

sponsor:

.G,ønncz Hjem
-ude og inde

PETER BANGSVEJ 267
2500 VALBY
TLF. 3171 0303
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KAN NOGEN STOPPE OS???-----------------------.
RØDOVRE_II - __VANLØSE_II 2-6_

Jørgen Larsen
Leif Tange
Frank Krieger Jensen -
Egil Volden
Alex Juel
Arne Østergård
Lars Zwisler Jensen
Flemming Bruun

Jørgen Hansen
Leif Jensen
Per Lykke Jacobsen
Knud Larsen
Asger Levinsen
Jørgen Holst
Eigil Pontoppidan
Finn G. Madsen

0-1
.0-1
0-1
1-0
½-½
½-½
0-1
0-1

TOPOPGØR - Efter 5. runde lå vi på 1. pladsen 1½
point foran Rødovre, som således kunne overtage
føringen ved at vinde minimum 5-3.

Hr. Pontoppidan viste vejen ved at vinde en kon
gegambit med dameoffer i blot 20 træk! Partiet
vises sidst i referatet.

Asger er i holdskak utroligt fredeligt indstil
let, og tilbyder ofte remis i midtfasen, hvor
stillingen for det meste er helt uafklaret. Hold
lederens mening herom er, at Asger af og til vil
le tabe partier ved at spille videre til den bit
re ende, men nok så vigtigt - i hvert fald i 2.
række - ville vinde hovedparten af partierne, og
herigennem få oparbejdet såvel slutspilserfaring
som bedre slutspilsteknik. Mod Rødovre tillod As
ger sig endog den frækhed at indlede fredsfor
handlingerne uden først at rådspørge holdlederen
- FY - FY - SKAMME - SIG!!

Uden at spille overbevisende var holdlederen den
næste, som høstede et helt point - modstanderen
opgav med kun 10 sekunder tilbage på uret ved
træk 26 med udsigt-til at tabe officer nr. 2.

Min gode.ven Finn Madsen var indkaldt som reserve
i 11. time, og i sin velkendte byzantinske spil
lestil præsterede han at vinde partiet uden på
noget tidspunkt at have haft en brik på modstan
derens banehalvdel - IMPONERENDE!!

Per Lykke bragte holdet i vinderrollen ved at ko
piere partiet fra forrige runde, hvor han også
sendte modstanderen i gulvet med et fordækt sprin-
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geroffer på "d5". Vi førte nu 4½-½ !

I de sidste 3 partier stod Leif til gevinst,
mens Knud stod i underkanten og Dr. Holst di
rekte til tab.

Knud mødte (ifølge ham selv) Rødovres bedste
mand, og måtte efter hård kamp ned med nakken.
Der var dog enighed blandt holdkammeraterne om,
at han ved mere præcist spil kunne have holdt
remis i et tårnslutspil med minusbonde (2+2 mod
4+1) .

Leif spillede ikke specielt godt, men med hjælp
fra modstanderen kom han i slutspil med 2 bønder
mere. Netop som fordelen var ved at forsvinde
satte Leif det afgørende stød ind og hjemførte
hele pointet.

Med de hvide brikker er Dr. Holst sine modstan
dere overlegen, men med de sorte har han tilsy
neladende problemer.· I denne rundes parti var __
han hurtigt 3 bønder bagud, og selv om Dr. Holst
fik byttet af til et uligefarvet løberslutspil
kunne (og burde) rødovremanden let have vundet.
Holst kæmpede imidlertid som en rigtig holdskak
spiller, og på et tidspunkt vat han tætpåat
vinde partiet, men at han holdt remis må i sig
selv betragtes som en sejr!!

Med 6-2 sejren har holdet nu det ene ben tilbage
i 1. række. I sidste runde mod Amager kan vi
tillade os at tabe med de samme cifre og stadig
holde førstepladsen. Vinder Rødovre sin sidste
holdkamp med 8-0 kan Vanløse kun tillade sig at
tabe med 2½-5½ mod Amager.

Kan stammen på holdet bibeholdes i den kommende
sæson, er det ikke utænkeligt, .at.Vanløses 2.hold
er at finde i mesterrækken i sæsonen 1995-96. En
forudsætning er dog dels en forstærkning dels en
"lidt" bedre form!!

Afslutningsvis skal Fribondelæserne se Eigil~s
opvisning:

-i 0



Hvid: E.P.
Sort: Lars Z. Jensen, Rødovre

1. e4, e5 2. f4, exf4 3. Sf3, Le7 4. Lc4, Sf6
5. Sc3, d6 6. d4, Sh5 7. o-o, 0-0 8. Se2, Le6
9. d5, Lg4 10. Sxf4, Sd7 11. Dd3, Lxf3
12. Dxf3, Sxf4 13. Lxf4, Se5 14. Lxe5, dxe5
15. d6, Lxd6 16. Lxf?+, Kh8 17. Dh5, Lc5+
18. Kh1, Dd4 19. Tf5, Dxb2??

20. Dxh7+! ! , opgivet.
Efter Kxh7 kommer Th5 med MAT.



OPRYKNING=-=OPRYKNING=-=OPRYKNING=-=OPRYKNING

FORVENTNINGERNE INDFRIET!!

2.holdet hjemme mod Amager, 7. runde

Jørgen Hansen
Erik von Essen
Knud Larsen
Niels Edoo
Asger Levinsen
Jørgen Holst
søren Juul sørensen
Finn Madsen

Peter Whitton
Henning Christensen
søren Lundø
Thomas Christiansen
Ole Ljun-gberg
Ulrik Larsen
Bjarne Mejer
Rolf Hjortkær

½-½
½-½
1-0
1-0
½-½
0-1
1-0
½-½

Formand Knud viste vejen ved at vinde i blot
11 træk. Partiet forløb således med Knud som
sort: 1. e4,e5 2. Sf3,Sc6 3. d4,exd 4. Lc4,Sf6
5. o-o,Sxe4 6. Tel,d5 7. Lxd5,Dxd5 8. Sc3,Da5
9. Sxe4,Le6 10. Sxd4,Sxd4 11. Dxd4,Dxel mat! -
En klokkeren SELVMAT.

Asger er tilsyneladende en skakpacifist, og er
kun sjældent interesseret i kampskak i holdtur
neringen. Efter denne gang at have konsulteret
holdlederen, fik han tilladelse til at Øge å
rets remishøst til 4 (i 6 partier) - ufattelig
nok var pølserne sammen med 2 gevinster til
strækkeligt til en udelt topscorerværdighed på
holdet.

Dr. Holst var tydeligt vis uoplagt efter en uge
i Tu•nesien med skoleungdom.men, og det stod
hurtigt klart, at han måtte ned med nakken.

Resten af partierne fortsatte til efter tids
kontrollen, og med 2 (taktiske) remis-er sik
rede først holdlederen oprykningen med 99% sik
kerhed, og kort efter Vonne - hvem ellers? -
den definitive oprykning. Om partierne kan det
nævnes, at holdlederens muligheder for gevinst
forsvandt umiddelbart før tidskontrollen, mens

~2



Vonne i sikker stil fastholdt årets remishøst
på verdensrekordplan - 100%.

Niels E. fik en smule oprejsning efter en for
hans vedkommende klart utilfredsstillende sæson
ved at vinde sikkert over en heroisk kæmpende
modstander. Med 2 point i 5 partier blev han
eneste spiller på holdet incl. reserver, der
scorede under 50%. Næste år vender Niels givet
vis frygtelig tilbage!

De i sidste øjeblik indkaldte reserver - søren
Juul og Finn M. - sad nu tilbage med gode mulig
heder for at sikre holdet endnu en sejr.

sørens parti var meget kompliceret med åbne kon
gestillinger, diverse mattrusler m.v., og hold
kammeraterne havde længe svært ved at se hvem,
der først ville "matte" modstanderen. På trods
af manglende kamptræning sad søren fuldstændig
uimponeret, og fik til slut overtaget og dermed
rollen som matchvinder - Hvilket comeback!!

Finn havde tidligt udspillet amagermanden posi
tionelt, og var i færd med at vinde bonde nr. 2,
da klappen gik ned - Finn manglede pludselig en
officer! I holdskakspillets ånd, men næppe i de
mange holdafslutningsdeltageres ånd, kæmpede
Finn videre, og da partiet omsider blev taget
remis, var der sågar nogle af klubbens ypperste,
der påstod Finn havde gevinstchancer. Svært for
menigmand at forstå i en stilling, hvor Finn
havde konge, springer og 5 bønder mod konge, lø
ber, springer og 3 bønder, samtidig med at alle
bønder var på egen banehalvdel.

-----000-----

Med sejren på 5-3 sluttede holdet med 30½ point
i 6 kampe (Ssejre,l uafgjort), og med et for
spring til rækkens nr. 2 Brønshøj på 4½ point.

Jørgen Hansen
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Vanløse Skakklub

Budget 1994-1995

Indtægter:

Resultat Resultat Resultat Budget
91/92 92/93 93/94 94/95

Ordinært kontingent: 23.330 24.195 17.690 20.000
Indskud VT: 1.450 1.750 250 1.500
Huslejetilskud: 5.047 3.246 2.340 2.000
Overskud Kaffe, øl, vand: 10.252 13.970 8.557 10.000
Renter: 2.784 3.635 3.155 3.500
Diverse: 1.935 560 6.412 1.000
lait: 44.798 47.356 38.404 38.000

Udgifter:

Resultat Resultat Resultat Budget
91/92 92/93 93/94 94/95

Kontingent KSU: 8.946 9.180 12.163 12.000
Lokaleleje: 10.540 10.080 9.240 10.000
Præmier: 2.392 1.593 838 2.000
Porto: 1.182 787 966 1.000
K-skak: 1.050 2.325 2.075 3.000
Diverse udgifter: 16. 163 19.662 2.806 6.000
Dispositionsfond: 3.784 3.548 3.155 3.000
Forsikringsfond: 335 335 990 1.000
Driftsoverskud: 407 -153 6.171 0
lait 44.798 47.356 38.404 38.000

Egenkapital:

Dispositionsfond:
Forsikringsfond:
Formue:
lait:

Resultat
91/92
51.160
1.675

17.697
70.802

Resultat
92/93
54.707
2.010

17.874
74.591

Resultat
93/94
57.862
3.000

24.045
84.907

Budget
94/95
61.000
4.000
24.000
89.000

... 6



2.HOLDET_-_INDIVIDUELLE_SCORER_1993/94

VUNDET REMIS TABT I ALT

1. Jørgen Hansen 2 3 1 3½ af 6
2. Lars M. Petersen
3. Leif Jensen 2 2 0 3 af 4
4. Erik von Essen O 3 0 l½ af 3
5. Per Lykke Jacobsen 2 1 0 2½ af 3
6. Knud Larsen 2 2 2 3 af 6
7. Niels Edoo 2 0 3 2 af 5
8._Asger_Levinsen 2 4 0 4__af_6_
R. Benny R. Petersen 2 0 0 2 af 2
R. Jørgen Holst 3 1 2 3½ af 6
R. søren Juul Sørensen 1 0 0 1 af 1
R. Eigil Pontoppidan 2 1 0 2½ af 3
R. Finn G. Madsen 1 1 0 l½-af-2
R. Kjell Suadicani O 1 0 ½ af 1

I ALT 21 19 8 30½ af 48
------------------------------------------

Af tabellen fremgår det, som også nævnt i hold
kampreferatet fra sidste runde, at ASGER blev
2.holdets topscorer med 4 point i 6 partier -
TILLYKKE ! !

Af holdets faste spillere skuffede Niels E. mest
ved kun at score 2 af 5, mens Vonne og formand
Knud med hver 50% var de eneste af resten, som
ikke havde positiv score. Der ses her bort fra
Lars P., der allerede inden !.runde blev "shang
hejet" til fast mand på !.holdet.

Holdets mange reserver ønsker holdlederen i sær
deleshed at fremhæve, ikke kun fordi de tilsammen
høstede 11 point i blot 15 partier, men også ved
ofte at blive tilsagt med urimelig kort varsel,
som følge af dels en række afbud på l.holdet dels
nogle sidsteøjebliks-afbud fra holdets "faste"
spillere. Uden reservernes medvilken kunne den
på forhånd sikre oprykning let være glippet.

På gensyn il.række i 1994/95.
Jørgen Hansen



På afgrundens rand

Holdturnering, 6. runde - 3. holdet

Vanløse III

Niels Rendlev
Jan Juul Nielsen
Peder Raunsø Jensen
Johnny Andersen
Erling Madsen
Sten Bauers
Jørgen Nielsen
Kian Pedersen

- Rødovre III

- Leif Sørensen
- Bjørn Enemark
- Ernst M Hansen
- Claus Larsen
- Tommy Lundsteen

R - Chi-Shin Leu
R - Ejlert Andersen
R - Jacob Enemark

3 - 5

R O - 1
½ - ½
0 - 1
1 - 0
1 - 0

R O - 1
R ½ - ½
R O - 1

Der var tale om en sand bundkamp, hvor 3. holdet
inden aftenens kamp bestred jumbopladsen - og lige
ledes efter, omend endnu mere sikkert.

Niller stod godt, men fik ikke rigtig udbytte af
det.

Jan havde en spændende stilling, da hans remistilbud
blev modtaget. Faktisk stod Jan i overkanten, men
han har før stået godt og tabt, som han selv ud
trykte det. Og dermed kom han også på tavlen.

Peder kom galt af sted i åbningen, men kom senere
ganske godt med. Han skulle under alle omstændig
heder have haft remis, men blev til sidst spiddet af ·
en springergaffel, og gav forståeligt op.

Johnny spillede godt, og kom en kvalitet foran. Der
var ikke tvivl om udfaldet. Johnny styrede sikkert i
mål.

Erling vandt ret hurtigt en kvalitet, og udbyggede
dette forspring stille og roligt, og vandt en kom
fortabel sejr.



Sten var indblandet i et parti, hvor der blev spil
let med taktiske momenter. Desværre faldt det ikke
ud til St~ns fordel, og han blev til sidst tromle,t
ned af et par mobile fribønder.

Jørgen var ikke i krigshumør denne aften, og nøjedes
med at tage remis efter trækgentagelse, selvom han
sad med de bedste kort på hånden.

Kian lod sig friste af et tårn, som stod i slag, men
glemte desværre at holde øje med eventuel kompensa
tion for dette tårn. Og kompensation må man sige der
var, idet Kian blev sat mat.

I den sidste runde har vi stort set kun æren at
spille for, da man skal meget langt ud i teorien,
for at undgå nedrykning. Det er næppe til at tro.

Erling.

Husk Lynmesterskabet 94!
Arets lynturnering foregård. 18/5-94. Resultatet
fra de sidste 5 års turnering er som fØlger:

89: søren - Holst - Eivind - Ole - Bjarne
90: søren - Eigil - Holst og Lars - Dimon
91: søren - Gunnar - Jesper og Jørgen H.- Dimon
92: søren - Lars - Benny - Eigil og Jørgen H.
93: søren - Ole og Gunnar - Per L. og Lars

Finder du at statistikken virker en anelse trivi
el mht. I.pladsen, så tag udfordringen op.

.... 9



3. holdet kæmpede forgæves

Holdturnering, 7. runde - 3. holdet

Hvidovre II - Vanløse III 4½ - 3½

1. Preben Thystrup R - Niels Rendlev 1 - 0

2. Peter Køhler - Jan Juul Nielsen 1 - 0

3. Bent 0. Pedersen - Erik Johansen 0 - 1

4. Kim Frederiksen - Peder Raunsø Jensen 0 - 1

5 . Jes Knudsen - Johnny Andersen 0 - 1

6 . Lars B. Larsen - Jens Windeleff 1 - 0

7 . Kim Broksø - Erling Madsen ½ - ½

8. Per Bork Jacobsen - Henrik Pedersen 1 - 0

Nedrykning blev resultatet af 3. holdets anstrengel
ser i denne sæson, hvilket må betegnes som skuffen
de. Det har ellers ikke skortet på opmuntring fra
holdets instruktorer ved holdmøderne. Specielt har
Gunnar været meget entusiastisk, og hver gang
påvist en række gevinster, som ikke er kommet i hus.
Ja, faktisk kunne vi have rykket op - i følge Gun
nar. Men desværre har fremmødet til disse seancer
ikke været overvældende.
Tak til instruktorerne, og tak til de reserver, som
gennem sæsonen er sprunget hjælpende til, når det
har knebet med at stille hold.

Niller havde på et tidspunkt fanget et tårn - så det
ud til. Men der må have været tale om det man kalder
synsbedrag. Resultatet blev nemlig et rundt nul.
Niller scorede 2/7 = 29 %.

Jan blev ret tidligt tvunget til at spadsere med
kongen. Det er der egentlig ikke noget galt i. Des
værre var der stadig damer på brættet, og så skal
man passe på. Men det gik altså ikke.
Jan scorede ½/4 = 13 %.

Eriks modstander kom for sent, og havde derfor ikke
hørt det med betænkningstiden, og faldt på tid. Men
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Erik stod allerede til gevinst. I øvrigt mener jeg
at kunne huske, at vi har spillet med den samme be
tænkningstid gennem hele sæsonen.
Erik scorede 2/6 = 33 %.

Peder var også oppe mod en spiller, der havde pro
blemer med tiden. Denne røg på tid i træk 25. Men
der var på ingen måde tvivl om kampens udfald, idet
Peder kunne vinde på tusind måder. Omtrent.
Peder scorede 2½/7 = 36 %.

Johnny spillede et flot parti og vandt. Dermed lagde
han presset over på holdkaptajnen, i kampen om den
eftertragtede titel som topscorer.
Johnny scorede 3/5 = 60 %. Topscorer.

Jens benyttede et af verdens ældste kneb, ved inden
kampen at beklage sig over en lettere forkølelse.
Dermed havde han ligesom dækket sig ind i tilfælde
af en afklapsning. Og afklapsning kan man vist
roligt tale om. Jens blev totalt smadret - han
spillede sort mod BDG ! !
Jens scorede 1/6 = 17 %.

Erling var med i kampen om titlen som topscorer, og
kunne med en sejr have vundet den. Desværre fandt
han ikke det rigtige i et ellers vundet slutspil, og
måtte nøjes med en halv.
Erling scorede 3/7 = 43 %.

Henrik spillede med ryggen mod muren, sådan at
forstå, at det var sidste udkald til at komme på
lystavlen. Og det så da også lovende ud, med sort i
fremrykningsvarianten i fransk. En åbning Henrik
tidligere har haft stor succes med. Men i år er der
intet der vil lykkes. Heller ikke denne aften.
Henrik scorede slet ikke. 0/5.

Det hedder altså 3. række til næste år. Men det er
forhåbentlig kun for en kort bemærkning. Målsæt
ningen må være øjeblikkelig oprykning.

Erling.



V-HOLDET
Bestående af Matti, Casper, Magnus, Silas og
Sune havde selvfØlgelig en svær turnering.
MEN, Matti og Casper scorede hver 1/2 !!

Vi endte i bunden ... men kommer stærkt igen
næste år.

Knud

·.G,ønncz Hjczm
- ude og inde

PETER BANGSVEJ 267
2500 VALBY
TLF. 31'71 0303

Forslag til Vinterturneringen 1994/95.

I stedet for at komme med et forslag
til vinterturneringen og så under
generalforsamlingen opleve, at der
bliver stillet et hav af ændringsfor
slag, kommer bestyrelsen i år med 3
alternative forslag til vinterturnerings
formen og et forslag til en ny regel.
Der vil blive afstemning om vintertur
neringsformen på generalforsamlin
gen, så mød op, hvis du vil have
indflydelse på næste års vintertur
nering!

Vinterturneringsforslag 1:
Mesterklassen har 10 deltagere, der
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spiller alle mod alle. I mesterklassen
spilles med betænkningstiden 2 timer
til 40 træk, derefter 20 træk i timen,
med hængepartier efter 4 timers spil

Kandidatklassen har 12 deltagere,
der spiller alle mod alle. Betænk
ningstiden er "den normale", dvs. 32
træk i 1½ time, ½ time til resten af
partiet.

Almenklassen har resten af delta
gerne, der spiller 14 runder monrad
(eller, hvis der er under 18 deltagere
i gruppen, en anden tumeringsform
efter turneringslederens bestemme!-



se) og med normal betænkningstid.
Vinterturneringsforslag 2:

Mesterklassen og kandidatklassen har
hver 12 deltagere, der spiller alle
mod alle og med normal betænk
ningstid. Almenklassen som ovenfor.

Vioterturneringsforslag 3:
Den nuværende vinterturnerings form.
Altså:

Mesterklassen har 16 deltagere,
der spiller i 2 indledende lige stærke
grupper a 8 mand alle mod alle.
Herfra går de 4 øverste i hver af
grupperne til mesterskabsklassen, og
de 4 nederste til kandidatklassen.

Almenklassen består af de reste
rende spillere, der spiller 7 runder
monrad, hvorefter nr. 1-8 spiller i
Almen A alle mod alle, mens resten
spiller 7 runder monrad.

Forslag til ny vinterturneringsbe
stemmelse:
Spillere, som ikke fuldfører turnerin
gen eller som ikke tilmelder sig 2. del
af vinterturneringen, indplaceres i
deres næste vinterturnering automa
tisk i almengruppen, medmindre
bestyrelsen undtagelsesvis dispenserer
herfra.
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Yinterturneringsformerne taler vist
for sig selv. Det er et spørgsmål om
personlig smag, hvad man foretræk
ker. Forslaget til ny vinterturnerings
bestemmelse fortjener måske nok en
kommentar. En del spillere har ud
trykt utilfredshed med, at man kan
udtræde af turneringen helt uden
konsekvenser. Det giver forstyrrelse i
turneringen og for ens modstandere,
og sådan noget bør få konsekvenser,
mener de pågældende.

Det skal måske tilføjes, at ikke
hele bestyrelsen er enig i forslaget,
men det bør da også være generalfor
samlingen, der træffer beslutningen.

På bestyrelsens vegne
Eivind

Jeg har også selv et forslag, der ikke
er diskuteret i bestyrelsen, og som
derfor bliver et privat forslag:

Vinterturneringsforslag 4:
Mesterklassen består af 8 personer,
der spiller dobbeltrundigt alle mod
alle med "den normale" betænknings
tid. Kandidatklassen består ligeledes
af 8 personer, der spiller dobbeltrun
digt alle mod alle. Almenklassen
spiller som nu med en monrad, der
efter 7 runder deles op i Almen A (8
deltagere) og Almen B, der spiller 7
runder.

Eivind



Om løst og fast VIII

Jeg sad en dag i marts og læste i avisen, og
så faldt det mig pludselig ind, at med den månea
slutter jo klubbens regnskabsår, og så skal vi
snart til generalforsamling igen, med alt hvad
dertil hører. Hvem bliver mon Årets Skakspiller?
Det sad jeg og spekulerede dybt på, og så faldt
øjet tilfældigvis på Årets et eller andet i avi

sen; jeg troede min fantasi spillede mig et puds,
Årets Pikhoved stod der. Jeg glippede nogle gange
med mine små troskyldige øjne og rystede kraftigt
på mit ærværdige hoved, og kiggede endnu en gang;
jo, det stod der minsandten! - Jeg mener ikke at
jeg er særlig snerpet og kender godt udtrykket fra
da jeg var soldat, men jeg ville da ikke selv ta
ge sådan noget i min mund; dengang blev det for
trinsvis brugt af gavflabede sergeanter (skesan
ter) af en særlig fladpandet type, og det passede
i grunden udmærket i den kreds. - Nu derimod lan
ceres det af en gruppe af højt dannede kulturda
mer og må altså anses som stuerent og anvendeligt
i daglig tale, også i folkeskolens mindre klasser.
Man skal høre meget før ørerne falder af, og man
kan nok undre sig over, hvordan de damer har fun
det frem til sådan en perle; det hænger måske
sammen med, at hvad hjertet er fuldt af, løber
munden over med. - Skamme sig skulle damerne, og
prøve på at tænke på noget andet.

Hvis det skulle være undgået nogens opmærksom
hed, at Fribonden har fået ny redaktion, er der
ikke noget at sige til det. Selv havde jeg ikke
turdet tro, at en ny besætning kunne levere no
get, der bare tilnærmelsesvis var på højde med
den gamle standard, og se så bare hvad de indtil
nu har præsteret, det er flot klaret. Bare nu vi
alle vil forstå at vurdere de ny redaktører ef
ter fortjeneste og give dem den støtte de fortje
ner.

Af redaktionens indlæg Fra arkivet ser vi, hvil
ke helvedes karle vi {også) dengang var. Hvad der
skete i årene umiddelbart efter var derimod knap
så opløftende. Vores meget energiske formand Poul
Sørensen måtte på grund af overgang til nyt job

24



fratræde som formand, jeg selv var som nævnt fra
trådt (for ikke at sige udtrådt) som kasseser og
passiv i flere år, flere såkaldt ansvarlige per
soner benyttede lejligheden til at slappe lidt
rigeligt af, den skiderik som styrede junioraf
delingen lod drengene regere som det passede dem
og ligefrem ødelægge møbler og inventar, og klubben
blev simpelthen smidt ud fra det bedste lokale
vi nogen sinde har haft. - Det havde Barkhuus
skaffet os gennem bekendtskab med institutionens
læge, så det var en ringe tak såvel Barkhuus som
lægen fik. Klubben flyttede til menighedshuset i
Veras alle og mistede på få år hele juniorafdelin
gen og mange andre og endte på 37 medlemmer. Det
kan I læse om i jubilæumsskriftet, men min hen
sigt med disse bemærkninger er, at vi drager nyt
te af de dyrekøbte erfaringer, vi dengang høstede.
Vi er stadig nogle stykker tilbage, som gerne er
til tjeneste i så henseende, men det er iøvrigt
min opfattelse, at klubben i dag er så stæ~k, -
også økonomisk,- at der skal betydeligt mere til
at vælte os, end hvad en samling lusepustere kan
præstere, og den slags utøj findes heldigvis ikke
længere i vores dejlige klub.

GENERALFORSAMLING
med

PRÆMIEUDDELING

Børge G.

Afhold.es den.
i k.lu.1:>1:>en.s
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Klubbens økonomi

Som vi alle ved, har klubben en meget fin økonomi
- i forhold til aktivitets- og udgiftsniveau nær
mest formidabel. Det betyder dog ikke, at vi er
i stand til at købe egne lokaler eller pensionere
hinanden.

Inden denne gunstige økonomiske omstændighed går
op for omverdenen, og vi bliver genstand for
fjendtlige opkøb fra finansverdenen grå ulve, me
ner jeg vi bør tage hul på en diskussion om, hvad
hvad vi skal bruge formuen - eller en del af den
- til. Jeg mener ikke, at vi selv skal starte
bankvirksomhed eller lignende, men foretage os
noget fornuftigt til gavn for medlemmerne.

Nedennævnte forslag står for egen regning, nogle
af dem har jeg hørt fra andre. Forslagene betrag
ter jeg selv som besindige, idet mit generelle
indtryk af medlemmernes stærke mådehold i alle
livsytringer har manet til besindighed.

1) Indkøb af EDB-udstyr til klubbrug (der er sik
kert praktiske problemer, men vi kan vel høre
andre klubber/unionen).

2) Indkøb af bogskab, mere skaklitteratur; ure.

3) Nedsættelse af kontingent, ølpriser o.lign. i'
en periode (den gode økonomi er skabt af øllet
og kan gå tilbage til øllet).

Som nævnt ovenfor mener jeg, vi bør tage hul på
diskussionen, således at vi til generalforsamlin
gen næste år er klar til at fremsætte forsla~.

Erik Johansen
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Ved

bringe

en

et

beklagelig

forkert

Un.d.sk:.yl_d.

fejltagelse kom jeg i

mit skakreferat fra

3.holdets svanesang

("BDG"en slog til

igen", aprilnummeret

af Fribonden) til at

diagram på det

afgørende sted i partiet. Dvs. der hvor offeret

på skafottet irriteret spørger bøddelen, om han

ikke kan holde op med de mærkelige slag i

luften, og se at få det overstået. Og hvor

bøddelens svarer : det er overstået - prøv og

nik!

Som det fremgår af diagrammet er det sort der

efter 19.Tg3 ikke kan nikke meget mere, det

sidste forsøg blev 19.- Te8, som efter 20.Dxh6

førte til mat på e5 i 4 træk.

Jeg troede at jeg trods nederlaget havde

spillet pænt, men Jørgen Hansen der er ekspert

i kvælertagsafvristning har gjort det klart, at

mit sidste træk før diagrammet 18.- h6 er

hovedløst, og at 18.-g6 trods 19. Dh6 redder

partiet. AK!

Jens W.



Onsdag 4/5 19.30 Simultan og foredrag ved
Bjarke Kristensen.

Onsdag 11 /5 19.30 Udsatte partier
SIDSTE FRIST ! ! !

Onsdag 18/5 19.30 Klubmesterskab i 7 yn.

Onsdag 25/5 20.00 GENERALFORSAMLING.

Onsdag 1/6 19.30 Pokalturnering.

Onsdag 8/6 19.30 Pokalturnering.

Onsdag 15/6 19.30 Pokalturnering med
præmieuddeling.

D 11..=::'!!a c::I ··1 --'i r··l e. :::
Indlæg til næste nr. af fribonden senest d. 25/5.

fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spil
ler hver onsdag kl. 19.30 i lokalerne i Menig
hedshuset Alekistevej 156 ved Vanløse Kirke.

Formand Knud Larsen
Lauritz Sørensensvej 11,3
2000 Kbh. F. (Ingen telefon!).

Kasserer Kjell Suadicani 42 57 22 86

Redaktion Lars Martin Pedersen 36 46 34 99
Toftegårds Alle 27, 4.tv.
2500 Va l b y

Ole Delfter 31 79 1 1 95
Bogholder Alle 76 A, 3.tv.
2720 Vanløse

Klubbens giro 6 47 84 33


