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Så er vi klar til at tage fat på en ny sæson. Vi lægger ud med Skakkens
Dag, som atboldes den 24/8 og som følges op afVS-Open på onsdagene
den 28/8 og 4/9.

Vinterturneringen og holdkampene går igang i den nærmeste fremtid. Har
du lyst til at være med, så tilmeld dig på listerne i klubben.
Vinterturneringen foregår på en anden måde i år. Læs herom inden i
bladet, hvor de nye regler er skitseret. ·

Dette nummer af Fribonden indeholder også et årsprogram samt en
medlemsliste så alle er kampklar til den nye sæson.

SIDSTE NYT:

Vores jubilæumsturnering er nu slut, og adskillige af klubbens
medlemmer har markeret sig fornemt. Bl.a. vandt Erling Madsen sin
gruppe med 6½ af7 mulige!! .Næste nummer afFribonden vil indeholde
et fyldigt referat fra turneringen, og præmietagerne fra V.S vil selvfølgelig
vise et af deres partier!

Redaktionen



Tanker ved en sæsons begyndelse.

Vanløse Skakklub står foran sæsonen 1996/97. Det bliver en sæson med flere for
nyelser, som forhåbentlig vil være med til gøre det endnu mere spændende at komme
i klubben.
Vigtigst afalt er, at der kommer nyt reglement for vinterturneringen. Reglementet

er at finde andetsteds i dette nummer afFribonden. Bestyrelsen har forsøgt at efter
komme nogle afde krav/forespørgsler, der har været til fornyelse afvintertur
neringen. Det nye reglement skaber efter bestyrelsens opfattelse et større spæn
dingsmoment i turneringen, idet op- og nedrykning finder sted to gange i løbet af
sæsonen. For at muliggøre dette har det været nødvendigt at lave flere runder end
sidste år, helt præcis 14. Dette høje rundetal appellerer i høj grad til deltagernes
ansvarsbevidsthed, idet antallet af afbud skal holdes på et meget lavt niveau. Jeg
håber det lykkes!
At Vanløse Skakklub har fået en juniorafdeling har næppe forbigået medlemmer

nes opmærksomhed. Bestyrelsen er begejstret for de unge menneskers tilstedeværelse
og entusiasme, og vil gerne stimulere deres skaklyst! Derfor afholdes der lørdag d.
17/8 klokken 10.45 en· skakturnering for juniorer under 15 år. Skulle nogle afklub
bens medlemmer kende børn i denne alder der har lyst til at deltage, kan de få nær
mere information hos undertegnede eller Ole Delfter. Deltagelse er gratis.
Traditionen tro indledes sæsonen med foredrag og simultan ved klubmesteren, som

er ingen ringere end undertegnede! Dette arrangement lober af staben d. 21/8 klok
ken 19.45. Lørdagen efter afholdes Skakkens Dag klokken 10.00 foran Vanløse
Station, og ved den lejlighed håber jeg, mange afklubbens medlemmer vil vise
flaget. Udover at deltagerne altid har det sjovt ved denne lejlighed, skulle det gerne
lykkes at indfange nogle troskyldige Vanløse-borgere, som vil deltage i Vanløse
Open, der påbegyndes onsdag d. 28/8 klokken 20.00.
Det er i år 65 år siden Vanløse Skakklub blev grundlagt. Denne begivenhed

fejredes med vores sommer-EMT, som - når dette læses - (forhåbentlig) er vel over
stået. En kulinarisk oplevelse i forbindelse med fødselsdagen kan opleves d. 9/10
klokken 21.00 i klublokalerne, hvor klubbens chefkok (hvem er det nu, det er?) lover
deltagerne en uforglemmelig aften. Jeg håber klubbens medlemmer vil medbringe et
festligt fødselsdagshumør til dette arrangement, hvor maden er gratis, og hvor drik
kelse kan købes til rimelige priser.
Forhåbentlig er ingen blevet alt for forpustede af at læse ovennævnte; Vanløse

Skakklub er en klub, hvor der sker noget! Jeg håber alle vil bakke op omkring de
mange arrangementer!

P.b.v. Søren B.P.
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Vinterturneringen 1996/97

Det blev på generalforsamlingen
vedtaget, at bestyrelsen fastsætter
vinterturneringsfonnen.

Vi har i år valgt at lave en
turneringsfonn, hvor der spilles 14
runder i to omgange å 7 runder.
Alle grupper er 8-mandsgrupper,
som spiller alle mod alle. Første
turneringsdel drejer sig primært
om op- og nedrykning, idet nr. 1-2
rykker en gruppe op og nr. sidst
og næstsidst rykker en gruppe ned.
Klubmesterskabet bliver afgjort
ved omkamp mellem de to nr. 1 i
mesterklassen.

Vi håber, at fordelen ved denne
turneringsfonn vil være, at der
kommer to spændende finaler, en
om op- og nedrykning, og en om
både præmier og op- og nedryk
ning. Vi undgår også, at en spiller
som Claus Nordahl undgår at bru
ge to sæsoner på at rykke op i
mesterklassen. Med det nye system
ville han være rykket to klasser op
på en sæson.

Det var så nogle overordnede
ord om turneringen. Reglementet
har folgcnde mere detaljerede ind
hold:

Jeg kan Ls. v .a. indplaceringen
årets turnering oplyse, at pla

ceringen vil afhænge af sidste års
resultat i vinterturneringen, efter
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følgende rangliste:
1-7 mester, 1 kandidat, 8-10

mester, 2 kandidat, 11-12 mester,
3-10 kandidat, 1-2 almen, 11-12
kandidat, 3-sidst almen, og her
efter juniorerne. Spillere, der ikke
deltog sidste år, vil blive placeret
i nederste gruppe, medmindre de
res styrke efter bestyrelsens op
fattelse klart indicerer en højere
placering.

Dermed kommer en række spil
lere måske til at spille en gruppe
lavere, end de havde regnet med.
Men så kan de jo blot benytte lej
ligheden i kvalifikationsturnerin
gen til at rykke op.

Vi håber at få mange tilmeldinger
til vinterturneringen.

C

På bestyrelsens vegne
Eivind



Fredagslyn
En gang om ugen afholder en skakklub i København
en aften med lynskak. Der arrangeres en turnering
over 10 runder å 5 minutter pr. spiller efter
FIDE's regler for skak, dvs. rørt brik skal flyt
tes, sluppet brik skal blive stående og kongen må
slås. Dog kan man ikke tvinges til at udføre et
ulovligt træk, f.eks. stille sin egen konge i
slag.

Der hersker altid en intens atmosfære, specielt,
når man nærmer sig de sidste to runder. Alle går
rundt og regner på, om de stadig har en chance for
præmie, eller om det heller ikke blev denne aften,
'investeringen' skulle hentes hjem.

Det er selvfølgelig FredagsLyn i K41, jeg taler
om. K41 har i Roland Greger en effektiv og rutine
ret turneringsleder, der skærer igennem, hvis det
mindste problem opstår.

Skal man være med, skal man (i teorien) have
meldt sig senest ti minutter i otte, men man kan
som regel få adgang, selvom klokken er otte, hvor
turneringen officielt starter. Man betaler indskud
efter hvor meget rating man har (grænser: 1700 og
2100) og indskuddet går til præmier i fire til fem
grupper. Der registreres lokalt ratingtal, såsnart
man har deltaget, i et system, hvor hvert ekstra
point giver tilvækst 15, mens manglende point gi
ver -15 point; med andre ord hænger man ikke for
tid og evighed på et højt/lavt ratingtal fra nær
skak, men vil efter en række deltagelser opnå et
lynratingtal, der svarer pænt til ens evner inden
for denne gren af spillet.

Altså, jeg mødte op fredag d. 21. juni og afle
verede de 30 kr. der svarer til mit tal på 1636
(ja, mit lynratingtal ligger lidt over nærskaktal
let). Henning registrerede mit navn og tal sammen
med de øvrige deltagere (vi endte med at blive i
alt 32). Der lægges runder efter nordisk system,
dvs. man nummereres efter ratingtal i faldende or
den og nr. 1 parres spilleren midt i feltet, nr. 2
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med efterfølgende osv. således, at sidste mand/
kvinde bliver til overs, hvis antallet af deltage
re er ulige.

Jeg skulle lægge ud mod en Peter Larsen (2077)
med de sorte brikker og blev pludselig fejet af
brættet efter en alvorlig buk. I anden runde skul
le jeg så møde Martin Kock Clausen (1868), der er
en af dem, der nyder godt af et lavere lynrating
tal. Han var dels længe om at trække, dels fik han
en noget presset stilling, hvilket førte til, at
vingen faldt og jeg fik det første point i hus.
Ligesom det kendes fra Vanløse, gav jeg mig til at
hjælpe turneringslederen, der som altid er udsty
ret med en computer til at lægge runderne, med
sortering og fremlæggelse, så han hurtigere kunne
skrive modstander og farve på rundekortene.

I tredje runde mødte jeg en af jugoslaverne,
Sandi Stojanovski (2163), og brugte for meget tid
med tab til følge. Næste modstander var fra mine
gen præmiegruppe; Arnbjørn Dalsgaard (1687), som
tillod sig et for stort tidsforbrug i starten uden
at opnå tilstrækkelig fordel til at vinde, hvilket
gjorde, at han mistede fordelen, da ·uret begyndte
at stramme og tabte på tid i en klart tabt stil
ling. Efter dette kunne jeg igen se frem til en
mesterspiller: Thomas Mørkøre (1949), der med de
hvide brikker lod sig snyde i midtspillet, hvoref
ter sekunderne begyndte at spurte uden at han fik
vendt presset. Michael Jørgensen (2090) tillod, at
jeg fik en bonde i forsøget på at fange min dron
ning, men det lykkedes ikke og efter en større af
bytning ryddede sort den hvide dronningefløj på
nær en bonde, som jeg fik frem til forvandling,
hvilket kostede det sorte tårn og yderligere tre
sorte bønder faldt, uden Michael kunne stille no
get op. Han valgte at opgive før jeg slog den sid
ste kandidat på dronningefløjen.

4 point efter seks runder, så kunne jeg se frem
til kvalificeret modstand, hvilket kom i form af
Karsten Larsen (2201) og uden de helt store fejl
tagelser blev jeg stille og roligt pillet for
brikker og valgte hurtigt at opgive. I den lange
pause gav Roland en cola som tak for hjælpen og
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mente, at fire point muligvis var nok til at vinde
femte præmiegruppe; jeg ville uden tvivl få den
største korrektion. Min egen fornemmelse sagde
mig, at jeg blot skulle have endnu et point for at
være sikker.

Steen Petersen (2048) fik de hvidee brikker og
havde det større overblik, så han vandt et parti,
der nu søndag aften ikke står til at huske på no
gen måde. Jeg mener, at jeg valgte at opgive med
knap et minut tilbage, hvor han havde en anelse
mere og en vunden stilling.

Når man taber plejer man at få en lettere mod
stander, men det er ikke altid tilfældet, specielt
ikke i de sidste to runder, hvor man let risikerer
at skulle lægge ryg til hævn for en dårlig aften
fra en af de tabende mesterspillere. Jeg skulle nu
møde Mogens Thuesen (2101). Hvis jeg tabte, ville
Arnbjørn kunne indhente mig igen, mens ingen af de
andre havde mere end 2½ point. En sejr over Thue
sen ville altså afskære de andres chancer. Nu er
Mogens ikke den, der deler ud til hvem som helst
og slet ikke hvis han pludselig kan snuppe en vig
tig bonde i modstanderens stilling. Resultatet
blev da også, at tabet af d4-bonden blev altafgø
rende for partiets endelige forløb og dermed ud
lignede Arnbjørn, mens nummer tre i gruppen nu
havde tre point.

Dermed havde jeg to muligheder for at vinde: jeg
kunne vinde over Dennis Hove (1899) og hvis det
ikke lykkedes, jeg kunne satse på Thomas Mørkøre,
der skulle spille mod Arnbjørn. Partiet var lige,
muligvis med en mindre fordel til den sorte stil
ling; Dennis holdt stædigt på det initiativ, han
havde vundet i åbningen. En afbytning deplacerede
min dronning (fjernede den fra dækningen af et be
stemt felt, som sort truede med doblede tårne. Jeg
fik den lyse ide at bytte det sorte tårn på anden
række af med ideen at tvinge den sorte konge ind
på samme diagonal som det derefter udækkede tårn,
desværre havde jeg glemt den lille detalje, at
dronningen altså ikke dækkede på cl .. Dennis slog
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selvfølgelig efter små femten sekunders eftertanke
og byttede også det sidste hvide tårn; slog jeg i
gen ville jeg blive mat. Kampen blev selvfølgelig
håblø& og jeg tabte hurtigt.

Jeg var hurtigt over for at se på Thomas og Arn
bjørn; Thomas havde flest brikker og tvang hurtigt
Arnbjørn til at give den sidste officer for en
bonde, hvorefter Arnbjørn valgte at opgive; hans
tid var næsten opbrugt og udsigten til en eller to
sorte dronninger var ingen opmuntring til videre
kamp. Præmien var hjemme og jeg skyndte mig at
takke Thomas for indsatsen. Senere viste det sig
at endnu en spiller S(teen ?) Lauersen havde nået
de fire point som vi var ialt 7 der havde. Mens
min samlede placering var 21 efter korrektion måt
te Arnbjørn tage til takke med en placering som
nummer 25 og Lauersen som 27.

Computeren afslørede samtidig, at min forventede
score var 1.0 af 10 (!), hvilket gav 45 point til
kontoen. Modstandernes gennemsnit var 1996, mens
præstationsrating blev udregnet til .1924.

Niels Edoo var også tilstede uden at jeg fik
spurgt ham om, hvordan det var gået. Computeren
afslørede, at han havde scoret 3½/10 mod forventet
6.60 (hans rating var 1860 før start), hvilket
førte til tab af 46½ point.

Vinder af turneringen blev svenskeren John Wal
lace (2370) med 8½ foran IM Jan Adamski (2438) med
7½ og Henrik El-Kher (2148) med 7 point.

I løbet af 14 dage afvikles der en granprix-tur
nering bestående af seks indledende runder, hvor
kun de fire bedste resultater tæller og med en fi
naleturnering med deltagelse af op til 24 spille
re. Turneringen startede den 28. juni, hvorfor det
desværre ikke længere (når De læser dette) er mu
ligt at deltage.

Jørgen

7



Program.

Onsdag d. 7/8 20.00 Sommerturnering.

Onsdag d. 14/8 20.00 Sommerturnering.

Lørdag d. 17/8 10.30 Skakturnering for børn.

Onsdag d. 21/8 20.00 Foredrag og simultan ved
klubmesteren.

Lørdag d. 24/8 10.00 Skakkens Dag.

Onsdag d. 28/8 20.00 Vanløse Open.

Onsdag d. 4/9 20.00 Vanløse Open.

Onsdag d. 11/9 19.30 Vinterturnering, 1. runde.

Onsdag d. 18/9 19.30 Vinterturnering, 2. runde.

Onsdag d. 25/9 19.30 Vinterturnering, 3 . runde.

Onsdag d. 2/10 19.30 Udsatte partier.

Onsdag d. 9/10 21. 00 Fødselsdagsarrangement.
Vanløse Skakklub 65 år.

Onsdag d. 16/10 19.30 Vinterturnering, 4 . runde.

Onsdag d. 23/10 19.30 Vinterturnering, 5. runde.

Onsdag d. 30/10 19.30 Vinterturnering, 6. runde.

Søndag d. 3/11 12.00 Holdturnering, 1. holdet.
1. runde.

Mandag d. 4/11 - Holdturnering, 2.-5. holdet.
Torsdag d. 7/11 1. runde.

Onsdag d. 6/11 19.30 Udsatte partier, spillere
der ikke spiller holdskak
denne dag.
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Onsdag d. 13/11 19.30 Udsatte partier.

Søndag d. 17/11 12.00 Holdturnering, 1. holdet.
2. runde.

Mandag d. 18/11 - Holdturnering, 2.-5. holdet.
Torsdag d. 21/11 2. runde.

Mandag d. 9/12 - Holdturnering, 2.-5. holdet.
Torsdag d. 12/12 3. runde.

Onsdag d. 11/12 19.30 Udsatte partier, spillere
der ikke spiller holdskak
denne dag.

Onsdag d. 18/12 20.00 JULEAFSLUTNING.

Onsdag d. 25/12 Lukket.

Onsdag d. 1/1 20.00 Nytårs skak.

PORTRÆlFOTOS11-a PRESSEFOTOS~
- REKLAMEFOTOS

BRYLLUPSFOTOS
RECEPTIONSFOTOS

I EGET ATElER Ell.ER 0NLOCAJIOII

Ål.EKISTEVEJ 42 2720 VANLØSE TlF. 31 74 34 05
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MEDLEMSLISTE

A. Clausen-Frederiksen, Højgårdshave 26,
6100 Haderslev, 48 35 54 16

Arve Bøge Nielsen, Lauritz Sørensensvej 11, 4.,
2000 Frederiksberg, 38 34 95 42

Asbjørn Sæthre, Peter Bangsvej 47,
2000 Frederiksberg, 31 86 38 77

Asger Levinsen, Grønjordskollegiet v.3803,
2300 Kbh. S., 31 55 63 33

Axel Barkhuus, Edv. Falcks Gade 5, 2.th.,
1569 Kbh. V., 33_ 11 17 85

Bendt Wiberg. Krogebjerg 17,
2720 Vanløse, 38 79 02 90

Benny Petersen, Klintevej 21,
2970 Hørsholm, 42 86 43 84

Bjørn Gemzøe, Ålekistevej 99, st.th.,
2720 Vanløse,

Bjørn Skougaard, Hasselvej 15,
2720 Vanløse, 38 71 61 98

Børge Gyldholm, Stilledal 24, l.th,
2720 Vanløse, 38 74 35 21

Casper Moser, Byhøjen 2, st.th.,
2720 Vanløse, 38 79 01 22

Claus Nordahl-Petersen, Søndervigvej 8,
2720 Vanløse, 38 79 65 10

Egon Hjorth Nielsen, Bogholder Alle 76 A, 3.tv.,
2720 Vanløse,
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Eigil Pontoppidan, Brøndager 13,
2650 Hvidovre, 31 47 17 46

Eivind Einersen, Hattensens Alle 11,
2000 Frederiksberg, 31 10 57 58

Erik J. Johansen, Philip Schous Vej 23, 2.th.,
2000 Frederiksberg, 31 87 06 21

Erik von Essen, Fuglebakken 3,
4000 Roskilde, 42 37 38 08

Erling Madsen, Annebergvej 2, 2.th.,
2700 Brønshøj, 31 60 60 84

Finn G. Madsen, Hækmosen 18A,
2730 Herlev, 44 49 50 01

Finn Lykke Nielsen, Katrinedalsvej 46, st.nr.7,
2720 Vanløse, 38 71 77 92

Franz Henriksen, Høvedstensvej 18, 2.th,
2650 Hvidovre, 36 77 74 67

Hans Henrik Nissen, Grønnedammen 25,
2650 Hvidovre, 36 75 79 36 ·

Hans Nielsen, Birkehøj 10,
2900 Hellerup, 31 62 30 89

Hans Vestergaard, Medelbyvej 21,
2610 Rødovre, 36 41 37 41

Henrik Lang, Lauritz Sørensensvej 3, 3.lejl.3,
2000 Frederiksberg, 40 94 62 89

Henrik R. Pedersen, Amagerbrogade 12, 5.tv.,
2300 Kbh. S., 31 57 98 59

Jan Ingvardsen, Hyltebjerg Alle 60H, I.tv.,
2720 Vanløse, 38 74 25 69

Jan Juul Nielsen, Vanløse Alle 29, st.,
2720 Vanløse, 38 74 09 70
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Jens Windeleff, Voldumvej 33, st.mf.,
2610 Rødovre, 31 41 22 17

Jesper Asgaard, Stilledal 35, st·.tv.,
2720 Vanløse, 38 79 33 32

Jesper K. Holm, Ramundsvej 27,
2300 Kbh. S., 31 59 40 03

John Thomassen, Tustrupvej 4, st.tv.,
2720 Vanløse, 31 74 79 05

Johnny Andersen, Randbølvej 14,
2720 Vanløse, 38 74 21 73

Jørgen Hansen, Jyllingevej 62, 1.,
2720 Vanløse, 38 79 20 24

Jørgen Holst, Solskrænten 47,
2500 Valby, 31 17 82 33

Jørgen Nielsen, Finsensvej 47, 4.lejl.410,
2000 Frederiksberg, 31 87 27 98

Kennet Antonsen, Fuglsang Alle 114,
2700 Brønshøj,

Kian Pedersen, Hillerødgade 175, 2.tv.,
2400 Kbh. NV., 31 10 39 60

Kjell Suadicani, Gl. Venlighedsvej 4,
2970 Hørsholm, 42 57 22 86

Knud Larsen, Lauritz Sørensensvej 11, 3.,
2000 Frederiksberg,

Kurt Andersen, Menelaos Boulevard 56,
2650 Hvidovre, 36 78 98 26

Lars Martin Pedersen, Toftegårds Alle 27, 4.tv.,
2500 Valby, 36 46 34 99

Leif Jensen, Banebrinken 95, 3.lejl.47,
2400 Kbh. NV., 39 69 61 10
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Martin Møller, Brønshøjvej 73, st.th.,
2700 Brønshøj, 31 60 72 48

Matti Nellemann Petersen, Ådalsvej 19 B,
2720 Vanløse, 38 74 59 05

Morten Møller Hansen, Rødovrevej 420, 2.tv.,
2610 Rødovre, 36 72 34 58

Niels Edoo, Gudenåvej 22, 1.th.,
2720 Vanløse, 31 10 09 93

Niels G. Carlsen, Anemonevej 25A, Hareskovby,
3500 Værløse, 42 98 74 26

Niels Locher, Løvholmen 2,
2720 Vanløse, 38 71 78 93

Niels Møller Rendlev, Ågade 98, 1.,
2200 Kbh. N., 31 39 06 28

Nikolaj Ohayv, Hanstholmvej 63, 2.tv.,
2720 Vanløse, 38 71 37 02

Ole Delfter, Bogholder Alle 76A, 3.th.,
2720 Vanløse, 38 79 11 95

Ole Lergren, Nedertoften 29, 2.sal,
2720 Vanløse, 38 79 07 46

Peder Raunsø Jensen, Stauninggårdsvej 40, Orø,
4300 Holbæk, 53 47 07 61

Per Lykke Jacobsen, Thomas Laubs Gade 27, 1.th.,
2100 Kbh. 0., 39 27 08 66

Per Simonsen, Sallingvej 83 A, 1.tv.,
2720 Vanløse, 38 74 79 83

Peter Lund Bender, Steenstykkevej 47 B,
2650 Hvidovre, 36 78 59 08

Poul Sørensenh Tårnvej 449,
2610 Rødovre, 31 70 82 30



Rasmus Haugaard Langkilde, Borrebyvej 24,
2720 Vanløse, 38 71 60 72

Richard Bundsgaard, Bangsbovej 42,
2720 Vanløse, 38 71 56 35

Richard Hjorth Nielsen, Hyltebjerg Alle 76B, 2.mf.,
2720 Vanløse, 38 74 62 45

Steen Schousboe, Bratskovvej 5,
2720 Vanløse, 38 71 74 97

Stefan Aalekjær Hansen, Dronninglundvej 12, 2.,
2720 Vanløse, 38 79 10 25

Sten Bauers, Skovbovænget 66,
3500 Værløse, 39 90 85 74

Sune Maribo, Katrinedalsvej 25,
2720 Vanløse, 38 71 29 12

Søren Boeck Petersen, Frankrigsgade Kollegie v. 910,
2300 Kbh. S., 31 59 58 79

Søren Juul Sørensen, Bratskovvej 5,
2720 Vanløse, 38 71 22 43

Tine Jensen, Ved Damhussøen 20-22,
2720 Vanløse, 38 71 47 85

HUSKE,HUSKE,HUSKE

VS-Open foregår
Onsdagene 28/8 og 4/9.
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Lørdag d. 17.8 kl.
11.00 til 15.00.

Betingelser for at deltage:

Indskud:

Præmier:

J ndskrivning:

Sted:

Turneringsleder:

Du må højstvære 14ård. 10.8-1996.

Det er gratis at deltage!

I præmie til den samlede vinder, samt i grupperne:
0-7 år.
8-9 år.
10-11 år.
12-14 år.

Lørdag d. 17.8 kl. I 0.45.

Menighedshuset, Ålekistevej I 56.

Ole Delfter, tlf 38 79 11 95.

NB: Der spilles med skakur, IS min. pr. spiller pr. parti. Hvis du ikke har prøvet at spille med
skakur før, skal du møde kJ. 10.30 til ur-træning.

Der kan købes sodavand + lidt at spise på spillestedet.

Arrangør: Andelsforeningen Byens Børn
og Vanløse Skakklub.
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PROGRAM
Onsdag 14/8 kl. 19.30 Sommerskak.

Lørdag 17/8 kl. 10.30 Skak for børn.

Onsdag 21/8 kl. 19.30 Foredrag & simultan/ klubmesteren.

Lørdag 24/8 kl. 10.00 Skakkens dag

Onsdag 28/8 kl. 20.00 Vanløse Open.

Onsdag 4/9 kl. 20.00 Vanløse Open.

Onsdag 11/9 kl. 19.30 Vinterturnering, 1. runde.

-
Deadline
Indlæg til næste nr. af Fribonden afleveres senest d. 4/9.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spiller hver onsdag kl. 19.30
i lokalerne i Menighedshuset Ålekistevej 156 ved Vanløse Kirke.

Formand

Kasserer

Klubbens Giro

Redaktion

Klubbens tlf.nr.

Søren B. Petersen
Frankrigsgade Koll. vær. 910
Frankrigsgade 50
2300 København S.

Ole Delfter
Bogholder Alle 76A, 3.th.
2720 Vanløse

Lars Martin Pedersen
Toftegårds Alle 27, 4.tv.
2500 Valby

Ole Delfter
Bogholder Alle 76A, 3.th.
2720 Vanløse

31 55 36 70

38791195

6 47 84 33

36 46 34 99

38 79 11 95

38 74 41 07


