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Julen er ovre og et nyt år er begyndt. Vi sluttede sæsonen med den
traditionelle juleafslutning, der også inkluderede formandens halvårlige
beretning. Fremmødet var helt i top, vi kunne ikke være mange flere
deltagere til arrangementet. Lars stod for køkkenet, Raunsø for musikken
og .. læs mere om aftenen i Gemzø's indlæg.

Vi er nu nået cirka halvejs i holdturneringen, og situationen er noget
broget. Et hold står til oprykning (4.holdet), mens de øvrige hold hænger
med r..... i vandskorpen. For 2.- og 3.holdet er det ikke helt uventet, man
kan ligefrem sige, at det er flot at de har holdt sig fri af sidstepladsen.
Vores l.hold er et kapitel for sig selv. De spiller som lemminge (i ved de
dyr der undertiden begår kollektivt selvmord). Det kan kun blive bedre!

Vi er nu begyndt på vinterturneringens 2_.del. Efterårets op- og nedryk
ninger har medført nogle spændende ændringer i grupperne. Mere herom i
næste nummer afFB. På grund af frafald er gruppe 3 og gruppe 4 slået
sammen til en stor Monradgruppe. Redaktionen har ved selvsyn erfaret, at
der allerede er spillet flere interessante partier, med overraskende resul
tater. Redaktionens spalter er åbne!

Redal.'1:i onen



JULEAFSLUTNING

Der var æ bLe sk.i ve r og ·gløgg og Peder
Must Music-stemning og juleformandens be

retning om det forløbne halvår.

Juleformanden foctalte om den vellykkede

Vanløse Follow up 97,oru skakkens regnfulde

dag,Vanløse Open,om den vigende skakinteresse

som måtte konstateres,ikke alen~ i Vanløse,

men som en generel tendens i landet.

Der var tilmeldt færre hold både til KSU~
turnering og i andre unioner.Referenten

opfattede det som et oplæg til diskussion

mellem klubbens medlemmer i løbet af året.

De enkelte holds resultater,nlr man undtager

de skrBppe juniorer,var der ikke noget at

råbe hurra for,og det gjorde vi da heller ikke.

Men vi glædede os over Niels Edoos gode spil

og sejr i Vanløse Open.Der var også opmunt

rende ord til juniorerne.

Desværre måtte Jesper Holm konstatere,at

bestyrelsen var hårdt ramt,idet 2 af dens

medlemmer var blevet syge og derfor ikke

kunne deltage i bestyrelsesarbejdet.Jule

formanden opfordrede de øvrige medlemwer til,

at give en hind med i klubarbejdet.

Nu var Jesper også blevet træt af at tale,
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og han takkede de flinke opmødte,fordi de

ikke havde kastet med æbleskiver og drillet

hinanden.Nu vågnede folk op og klappede

vildt med de syltetøjsindsmurte næver.

Hurra og gjædelig jul.

Så kom et nyt højdepunkt.Vor kær pastor

Gyldholms stemningsmættede andagt.

Det var i år beretningea om det gamle

Vanlise,om hjulens overkørte skæbner.

Samtlige vore læber skælvede og vi brød

sidenhen ud i en grådfyldt sang,da pastoren

foredrog "I en sal på hospitalet". Ilh,hvor

vi græd,og PEDER Must musikken bævrede

levret,ikke et øje var tørt

Efter en demobræt konkurrence,hvor det

haglede ned over de opmødte med l2kre

præmier,tog Steen Baurs fat.Han fremtrådte

med et gættespil som ingen kunne finde ud af.

Traditionen tro,blev der så spillet

JULELYNisomGunner selvfølgelig vandt. Men

Erik var overbevist om,at hvis han ikke

lige havde tabt til Peder Must og Gemze,ja

så havde han været sejerherre.Vi trøstede

ham med et skefuld flormelis.

Glædelig jul og godt nytår,råbte formanden.

En glad aften var forbi.
~
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Tynde i toppen
1. holdet hjemme mod Saxo, 3. runde

Vanløse I - Saxo I 2 - 6
Søren B. Petersen - Jørgen Hvenekilde 0 - 1
Eivind Einersen - Morten Kaspersen 0 - 1
Morten M. Hansen - Morten Meyling 0 - 1
Niels Edoo - Stig Hansen 0 - 1
Jesper Asgaard - Søren Kock 0 - 1
Steen Schousboe - Rene Rode 1 - 0
Lars M. Pedersen - Claus Høeg 0 - 1
Ole Delfter - Atle Danielsen 1 - 0

Jeg ved ikke, hvorfor de fleste på
vort hold tror på, at vi kan forblive
i 3. division efter denne sæson. Jeg
har personligt troet på nedrykning
fra jeg så, hvilke vrag vi stiller op
med og hvilke forholdsvis gode
hold, der ellers er i gruppen.

Tredje rundes match overraske
de mig derfor ikke. Vores mod
standere demonstrerede ganske
enkelt en af vore svagheder, nem
lig at vi er som en aldrende herre
(tynde i toppen). Vores anden
svaghed er, at vi heller ikke har
nogen god bund, s~ alt i alt er det
til at græmme sig over.

Hvis vi tager det fra toppen,
stillede vi igen med følgende folk:

Søren-naget har engang haft et
rigtigt talent for spillet, med evnen
til altid at finde en plan, selv i
pressede stillinger eller i stillinger,
hvor modstanderen ikke havde
nogen svækkelser. Ak, ak, ak, det
var tider. Nu skal der ikke meget
mere til at ryste ham end 1. d4, 2.

SD og 3. Lf4. Søren forsøgte sig
med en "dyb" plan, og da planen
var gået i opfyldelse, kom spørgs
målet: Hvad nu? Hvids nølende
spil gav dog Søren muligheder for
at bringe balance i regnskabet,
indtil Søren spillede et træk, jeg
ville have forsvoret, at han kunne
få sig selv til. Det var positionelt
harakiri, og en spiller med posi
tionssans burde end ikke overveje
at spille det. Det åbnede et utal af
huller i Sørens kongestilling, hvil
ket modstanderen udnyttede på in
struktiv vis.

Eivind-vraget har, som Søren,
set bedre dage. Jeg lavede en for
færdelig overseelse, der gav ham
mulighed for at bytte min sortfelte
de løber for en springer. Herefter
var hans sortfeltede løber enerå
dende. Jeg fik dog etableret noget
modspil og havde remischancer, da
jeg troede, at jeg med en snedig
kombination kunne vinde en bon
de. På lidt længere sigt betød det



dog mere, at hans tårn kom ind i
min stilling, og så måtte jeg ned.

Morten-vraget var en gang god
til at spille slutspil. Det tror han
stadig, han er, og han overvur
derede derfor både sin stilling og
mulighederne for at snyde mod
standeren i tidnøden. Det medfør
te, at Mortens to gode springere
pludselig blev byttet af, hvorefter
Morten sad tilbage med en - meget
- dårlig løber mod en god løber.
Det overlevede han ikke længe.

Niels spillede et tematisk parti,
hvor han som hvid i kongeindisk
angreb på dronningfløjen, mens
sort efter at være kommet lang
somt ud af starthullerne etablerede
et angreb på kongefløjen. Det var
kompliceret, og der var vist nok
flere steder, hvor den ene af spil
leme kunne have afgjort partiet til
sin fordel. I hvert fald blev Niels
for grådig, da modstanderen gav
ham mulighed for at gnaske g- og
h-bønderue i sig. Det betød nem
lig, at der blev åbnet linjer ned til
Niels' konge, og så kom der plud
selig bid i modstanderens angreb.

Jesper-vraget har spillet Stone
wall ofte.iså man skulle tro, at han
kendte sorts planer og at han efter
hånden forstod stilli.ngstypen. Men
nej, en positionel unøjagtighed (at
han ikke spillede Ld6xa3, hvor
efter hvids springer ville blive
deplaceret på a3, men i stedet
tillod La3xd6, hvorefter Jespers
Se4 deplaceredes på d6) blev fulgt

op af en positionel brøler (at han
åbnede centrum - et absolut og to
talt tabu for sort i Stonewall), og
så gik det hurtigt ned ad bakke,
især da Jesper først satte en- bonde
og siden en kvalitet i slag.

Men ikke alle spillede lige dår
ligt: Steen spillede meget roligt, og
han fik snart mulighed for at bytte
af til et slutspil, hvor hans fri c
bonde tilsikrede ham en klar for
del. Med.lidt fiflen og pres her og
der fik Steen forvirret modstan
deren nok til at bonden gik i mål.

Lars-vraget spillede gambit,
men fulgte garnbitten op med pas
sivt spil, hvilket gav modstanderen
frie tøjler. Da modstanderen afslog
Lars' remis-tilbud, var det parti
psykisk overstået for Lars, som
satte en bonde i slag, måtte give
en kvalitet og at stoppe en fribon
de, og til sidst satte dronningen i
slag. Yderligere forklaring skulle
være unødvendig.

Ole gik med til en række af
bytninger uden at nogen af parter
ne egentlig fik nogen fordel. En
overseelse fra modstanderen gav
Ole mulighed for med en fiks ven
ding at vinde en kvalitet. For at få
modspil valgte modstanderen at
ofre et helt tårn, men der var ikke
noget modspil, og Ole vandt derfor
let.

Et dårligt resultat, men er vi til
mere end nedrykning uden Gun
nar, Benny og Hans?

Eivind



FORTSAT PÆN SOL OVER
VANLØSE·

Glostrup I- Vanløse Il, 4½- 3½

Det pæne vejr kan fortsat forsvares, selv om vi tabte og nu ligger på
næstsidste - pladsen. Jeg tænker her på, at vi ikke bliver banket ud af
banen som oprindelig troet ved holdturneringsstarten. I øvrigt kommer
jeg også til at tænke på Gunner Nu's radiotransmission fra en gammel OL,
hvor den danske otter deltager i et eller andet heat: "Danskerne ligger
klart sidst, men der roes godt i den danske båd... "

Nå, tilbage til sagen. Spillestedet i Glostrup var en smukt restaureret
gammel bondegård som skabt til skak med et fortrinligt spillelokale og
uhindret adgang til kaffe og askebægre. Dertil perfekte lysforhold (Bobby
Fisher og Gunner West). Naturligvis er disse herligheder gratis for
klubben.

Matchen var i øvrigt præget afmange hurtige remisser. Glæde / despe
rationen ved den tilstundende jul havde klart stemt mange sind.

Benny og hans modstander syntes så vidtjeg kan se fra starten, at være
enige om en opstilling med ikke alt for sikker placering af kongerne. Uha!
Uhal- det var ikke en spillestil for mig. Det blev et uhyre kompliceret spil,
men ingen kunne bryde afgørende igennem, og der blev derfor taget remis
lige inden tidskontrollen. ·

Knud (den ellers stilsikre) fik en rigtig dårlig åbning, og når modstan
deren så udnytter den hensynsløst, er der ikke meget at stille op.

Nillers kamp fik jeg ikke set meget af, men det blev remis.
Eriks modstander var som hvid ikke indstillet på agressiuner, og da der
ikke var fordel til nogen af siderne, blev der taget remis.
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Finn G. var eneste vinder derude, og da han spiller en dejlig skak, når det 1

kører for ham, skal partiet vises.

1.Sf3, f5. 2.c4, Sf6. 3.d4, g6. 4.sc3, Lg7. 5.g3, 0-0. 6.Lg2, d6. 7.Lf4,Sh5.
8.Ld2, Sc6. 9.d5, Se5. 10.Sxe5, dxe5. 11.e4, f4. 12.g4, Sf6. 13.g5, Se8.
14.h4, e6. 15.Df3, exd5. 16.cxd5, h5. l7.gxh5ep, Lxh6. 18.0-0-0, Sf6.
19.Lh3, b5. 20.Sxb5, La6. 21.Sc.3, c6. 22.Le6+, Kh7. 23.Kbl, Tb8.
24.Lcl, cxd5. 25.Sxd5, Sxd5. 26.Txd5, Db6. 27.Td7+, Lg7. 28.Lb3, Tf
c8. 29.h5, Txcl. 30.Txcl, g5. 3 l.Tc-c7, Db5. 32.Txg7+, K.h6, opgivet.
Der ryger en dronning mod tårn og snart mat.

John Thomassen ogHenrikLang spillede begge et par hurtige remisser.
For sidstnævnte skyldtes det, at han ikke kan tåle tobaksrøgen. Han havde
en bonde mere, men måtte altså holde op. Vi håber Henrik snart kommer
tilbage.

Peder Raunsø fik et stærkt angreb - tilsyneladende - men styrkerne blev
presset tilbage, om end ikke i vild flugt. Næh!, Peder kommer for at spille
skak, og uden at komme i tidnød indretter han og diverse modspillere sig
på, at få en aften ud af det. Således også denne gang, hvor de tilsammen
havde 5 minutter tilbage, da Peder må slippe taget.

Erik Johansen

Her afbryder vi et øjeblik for at bringe en vigtig
meddelelse..

Kassereren beder os oplyse, at han ser sig istand til at modtage
kontingent!

herefter tilbage til holdturneringen:
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Amager II (7)

Daniel Kokholm
Thomas Christiansen
Jan Justesen
Bjarne Mejer
RolfHjortkær
Claus Villadsen
Arne Møller
lTirik Larsen

1 - 0
1 - 0
1 - 0
1 - 0
1 - 0
1 - 0
1 - 0
0 - 1

Keld Hjortskov
Sten Bauers
Erling Madsen
OleLergren
Jan Ingvardsen
Bjørn Gemzøe
JesperK. Holm
Hans Vestergaard

Tredje holdet fik smæk

Vanløse III: (l)

Jeg havde bange anelser inden denne kamp. Amager II havde spillet uafgjort mod
Rødovre I som vi tabte 6½-1 ½ til sidste gang. Et hurtigt check på DSU's hjemmeside
viste et rating gennemsnit på ca. 1700 mod vores ca. 1400 !
Det lader til at vi nærmer os en nedrykningskamp mod Øbro IV - Vores næste kamp!
Lad os nu se på noget skak.
Mit parti var ikke så spændende. Jeg rendte lige ind i min modstanders favorit åbning
- Dragevarianten i Siciliansk. Lad mig gøre en lang historie kort- han løb mig over
ende.
Sten's modstander var i afbytningshumør. Allerede ved træk 24 var der kun løber,
konge og bønder på hver side. Desværre var det ikke til Sten's fordel. Jeg tror Sten,
ligesom jeg, var i fremmede åbningsteoretiske vande denne gang.
Erling spillede med sort en franskmand. Vi springer ind i træk 16 for sort:

Erling har gang i et angreb på
kongefløjen. Der er her flere
naturlige fortsættelse såsom 16.
Se7, 16.- hS. Erling vælger desværre
16. -gxf?
Problemet ved det træk er, at efter
17.Sxf4 har hvid fået en vigtig
forsvars position foræret, samtidig
med, at den kan deltage i angrebet
på e6 bonden også ..
Erlings træk var starten på enden,
der kom 9 træk senere.
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Ole kunne ikke holde de fine takter fra sidste gang. I træk 14 smider han en officer
væk i en halvdårlig stilling. Ole kæmpede dog videre i endnu 42 træk. I point for '
holdånd, 0 point for spillet.
Jeg havde lovet Jan at kigge grundigt på hans parti. Det så også spændende ud udefra.
I slutspillet smider Jan en klar gevinststilling væk desværre. Jan du må dog på
noteringskursus! Enten er det parti det dårligste jeg længe har set, eller også er der
nogle kraftige noteringsfejl. Hvad enten det er det ene eller det andet, er det ikke værd
at kigge på. Beklager Jan.
Bjørn var i sit vanlige angrebshumør. Det giver næsten altid sjove partier. Også denne
gang blev kongesikkerhed nedprioriteret. Desværre er der også gået kuk i Bjørn's
noteringer. Træk som: "29. - Ld47" og "38. c7 c7+" ,forvirrer en del.
Dagens tredje franskmand blev begået af Jesper. Han havde gode chancer indtil træk
26, hvor en officer "ofres". Ærgerligt at få ødelagt et ellers godt parti. ·
Til gengæl for alle de hovsa'er, angrebene der ville, men ikkekunne osv. Skal vi nu se
kampens ene gevinst for Van løse. Hans har hvid.

I.d4 ~f6 2.ffi g6 3.@g5 @g7 4.e3 0-0 5.@d3 d5 6.~bd2 b6 7.c4 c5 8Jkl cxd4 9.ili.d4
e5 I0.~b3 ~6 11.0-0 ~b7 12.cS ~b4 13.~bl ~a6 14.c6 !'Ic8 15.ffi fu.c6 16.!:iel ~e
8 17 .a3 ®d6 18.h3 . Nu en lille opgave: Sort trækker og taber:

I partiet kom 18 ...~4??
· 19.ixe4 f6 20.llih4
[20.1///xdS+ var bedre]20..Jkd8
21.~bl @h6 22.~bd2 e4 23.~2 4)e
5 24.~g4 (JJ.g7 25.fueS ®xe5 26.b4
®b2 27.Wa4 !!c8 28.Hxc8@xc8??
Endnu en saftig bøf 29.Wxe8+ opg.
Hans viste sig nådeløs i
strafudmålingen.
Det var vel også retfærdigt nok, at
vi fik et trøstmål til sidst.

Næste gang må vi vise, om vi hører til i anden række. Det bliver spændende.

/Keld
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FULDT HUS!
Onsdag den 10. december var Amager på besøg med to hold. VS III skulle
møde deres 2.hold, mens VSN skulle spille mod deres 5.hold. Hvorledes
det gik 3.holdet, kan læses andet steds i bladet, men de kan ihvertfald ikke
sige, at 4.holdet ikke viste vejen frem. Der blev ikke givet ved dørene,
Amager fik en sæk. Pointene indløb, 1, 2, 3, 4 i brætfølgen: 4, 3, 2, 1.
Først færdig var Richard. Han debuterede på holdet, og gjorde det med
en solid indsats. Modstanderen blev løbet over ende og tilsidst sat mat.
1-0. Matti klædte modstanderen af, tog de brikker der var i slag, og så'
stod det 2-0. Sune endte i et ret lige slutspil. Det har vi trænet i klubben,
og inden længe havde Sune da også snydt modstanderen. 3-0. Peter's
modstander tog for overlegent på situationen, og det skal man ikke gøre
mod Peter. Det kostede materielt dyrt, og kun en irriterende dronning, der
kunne give en masse skakker, forhindrede Peter i at slukke og lukke
tidligere. 4-0.
Alt i alt en overbevisende indsats, der lover godt for de næste kampe.

Vanløse IV

Peter Lund Bender
SuneMaribo
Matti Nellemann
Richard Bundsgaard

OleD.

-Amager V

- Blazej Lukawiecki
- Daniel Guam
- Kristian Larsen
- Christian Manley
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Anekdoter fra NETTET !
Dragen og det rridespær'r'ede .~åTn.
Et ernatlpartr fra www.chessed.com

Moyer,J - Nissen,H [B70]
Email, 15.07.1997



for sort.] 11 ...Txb2 Et træk jeg analyserede dybt og længe.
Hvids afbytning på cS har jo forhindret det tematiske kvalitets
offer på c3 (TxSc3 - bx3 - Sxe4 selvfølgelig uden tårn på e 1).
Hvids modsvar var ventet, og jeg havde planlagt at bytte
kvaliteten på b3. Spillet udviklede sig dog i en helt anden
retning. 12.Lb3 Sg4 For at forhindre Sa4. 13.hJ Ueg havde
forventet : 13.Lf4 ] 13...h6 14.Lf4 g5 15.LxgS hxgS 16.llxg4
[16.DxgS? Svares med: 16 ...Kh.7 17 .hxg4 Lxc3] 16.~.DaS
Fronterne er trukket hårdt op. Men jeg føler at jeg står med
den tykke ende af rebet her. [En ringere variant ville være :
16 ...Lxg4 17 .Dxg5 Dd7 18.Te3+- Og hvid ville kunne presse.]
17.Te3 Lxg4 18.Tg3 Lxc3 19~Dxc3 Dxc3 20.Txc3 En utrolig
stilling er opstået. På trods af det indesluttede tårn, må sort
stadigvæk betegnes som en mere 'aktiv stilling. 20 Ld7
21.Kfl Hvid indleder en forgæves jagt på tårnet. 21 es
22.Kel aS 23.l{dl [Bedre: 23.Kd.2 Da det kan få a-tårnet i
spil.] 23 ...a4 24.Kcl a3! Trækket hvid havde overset. 25.eS
Kg7 Mest for at forhindre et desperat løberoffer på f7. 26.exd6
exd6 27.Td3"+ Nu kommer hvid alvorligt på spanden.
f27.Lc4!? Tb4 28.Kd2l 27 ...Tc8 28.Txd6? (se dia2) [28.Lc4 Lf5
~9.Tc3-+ Ville dog efterlade ri'J~i'i' .I .'i~f-'2i ~æ-,v ~,~,,· · iiJ§.tw·~ ,t~iJJ. ~g-ø} 1w%,-.,hvid med en lille smule i</~,Æ ~,m ~ i71M§1

• ~-~,,,, - 0-, ,,,.:«1M,.,.,~a-.:0.~,;w"-·, r».3,~ ·-,; '«<-:W/4
ds 1 ] 28 4 29 Td2 ~ ~;:!W,..Ø,.t ~-%",- ,& 1!?t -~mo p1 . . .•.c . . . ,,;:~ I'~ _ ~j A~~ J

[29.Tbl Hjælper ikke pga. ~ø.øæw~,J~Y6,_,.,,,,,, --~Y.-.. -.,~wh ... ---~':"!:!lff.f,c;,._
rz~ "' ~ ra ø1~29 ... cxb3 30.Txb2 axb2+ . f~ f.J _ ~ •

3 l .Kxb2 bxc2-+] 29 ...cxb3 Nu ~fj ~f, ~~ rt,n~
· -~ ø' ~ ~~1 ~--~truer Txa2. 30.axb3 Og nu skal -;;, :?o~;<zw.;p9,;,., ,4~.Yot.'itw;ø.,,r~:?.ig~-- ',.N,..,:;_~~ ;;-@

W2'1i ~P2 ~~ ~~forstillingen afsluttes : 30...LfS :9 ~¾.1 - 8
31.Txa3 Tcxc2+ 32.Txc2 ~'~[i'•~-~~ ·-·"'·-, ?."'•• ø.. ø

. ~~- wxv·. ~~rmTxc2+ 33.Kdl Txf2 Hvid ,.,~ ,~,•.m,.•ø•,-~;M·,~ "'-~,-!., ,ø-,-· "'·-~u,,.~_w-_¾-'-'A iiii I A ?gfø~ ~ -~ A ~JlJ~:
smider håndklædet i ringen. .f?.~...,~¾9.Jil.i~, _ };;,_. ~--fl",JJ~
Indrømmet at den hvid mand ·x · J · · r.&\ 9 ~@i

~ ø. . ~ ~~½fffi ~i;-w.spiller åbningen noget liberalt. --- -- • ~,,~',?. "$.f' '4·'

Men det indelukkede tårn gav
partiet en noget atypisk
'spændning". [Eneste håbløse
modspil._ 33 ...Txf2 34.Ta5 Lc2+
35.Kel Txg2-+] 0-1

Hans N1ssen



HOLDSTATUS
Efter 3.runde i DSU's/KSU's klubholdturnering er stillingerne følgende:

1.HOLDET: 3.division gruppe 1

Point :MP
1. Skakspilleren 16½ 6 Håbet svinder, men med et
2. Saxo 14 4 par store sejre så....
3. Hillerød 13 5
4. Farum 11½ 2
5. K.41 2 11 4
6.K.S. 10½ 1
7. Vanløse 10 2 ComeOo
8. Amager 9½ 0

2.HOLDET: I .Række gruppe 2

l. Skovlunde 14½ 4 Håbet svinder, men med et
2. Saxo 2 13½ 4 par store sejre så ....
3. Chesster 13 5
4. Glostrup 13 4
5. Herlev 11½ 2
6. Albertslund 11 2
7. Vanløse 2 10½ 1 ComeOn
8. Lyngby-Virum 4 9 2

Så KÆMP for

14
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3.HOLDET: 2.Række gruppe 1

1. K.S. 2 20 6
2. Brønshøj 3 17½ 6
3. Amager2 17½ 5
4. Rødovre 17½ 5
5. Ishøj 9 2
6. Skakspilleren 2 7 0
7. Vanløse 3 5 0
8. Øbro 4 2½ 0

4.HOLDET: 4.Række gruppe 4

Håbet skrumper, men med et
par store sejre så....

ComeOn

1. Hvidovres
2. Tårnby4
3. Vanløse 4
4. K41 5
5. Amager 5
6. Lyngby-Virum 7
7. Ishøj 3

9½
8½
6½
4½
2
1
0

6 Det ser helt godt ud, med et
4 par store sejre så...
4 (en kamp mindre) Come On
2
0
0 (to kampe mindre)
0 (to kampe mindre)
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Onsdag 28/1

PROGRAM
kl. 19.30 Vinterturnering, 9. runde.

Søndag 1/2 kl. 12.00 Holdturnering, 5.runde. I.holdet
Mandag 2/2 - Torsdag 5/2 2. - 4. holdet, 5.runde.

Onsdag 4/2 kl. 19.30 Udsatte VT-partier for spillere
der ikke spiller holdskak denne dag.

Onsdag 11/2 kl. 19.30 Vinterturnering, 10. runde.

Onsdag 18/2 kl. 19.30 Udsatte VT-partier:

Søndag 22/2 kl. 12.00 Holdturnering, 6.runde. I.holdet
Mandag 23/2 - Torsdag 26/2 2. - 4. holdet, 6.runde.

Deadline
Indlæg til næste nr. af Fribonden afleveres senest d. 18/2-1998.

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.

Jesper K. Holm
Ramundsvej 27
2300Kbh. S.

OleLergren

Lars Martin Pedersen
Toftegårds Alle 27, 4.tv.
2500 Valby
Ole Delfter
Bogholder Alle 76A, 3.th.
2720 Vanløse

31594003

38 79 07 46
6 47 84 33

36 46 34 99

38791195

38 74 41 07


