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Ude mod Tåstrup 2-6
Hjemme mod Perlen 4,5-3,5

2. Holdet:
Hjemme mod
Brøndbyerne 2, 6-2
Ude mod Frederiksberg 3,
1-7

3. Holdet:
Hjemme mod KS 3, 2,5-
5,5
Ude mod Tåstrup 6-2

Kampen mod Brøndbyerne 2:
Afpladshensyn har vi forkor
tet referatet betydeligt:

Nikolai, Peder R., Olufog
Erik vandt.

Niels Peter og Ole L. måtte
nøjes med Remis trods store
anstrengelser for at opnå fuldt
point.

Vores lille pensionistredaktion
er - endnu - ikke arbejdsramt
og vi kæmper mod udviklin
gen. Vi vil udkomme, når der
er stofog indtil gode gamle
dage vender tilbage.

Interesserede, der kan bidrage
med stof, vil nok vide at finde
frem til denne hemmelige
redaktion.

Bladdøden har hærget de se
neste mange årtier og der er i
dag under 30 aviser i landet.
På det seneste er konstateret et
fald i udgivelse aftidsskrifter,
foreningsblade og andre lyst
prægede publikationer, og
denne beklagelige udvikling
kan nærværende redaktion kun
tilskrive den "onde" regering
og "tidsånden", der presser
arbejdsstyrken og beklagelig
vis nu også pensionister og
andet godtfolk i bund.
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HOLDTURNERINGEN
1. Holdet:

Venlig hilsen
Pensionistredaktionen
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PETITSTOF
"Knud Eriks Brødudsalg"
har med øjeblikkelig virk
ning standset leverancerne,
da indtægterne på ingen
måde modsvarede udgif
terne.
Erik J. - Den lange - har
på seneste trukket sine
modstandere til kamp i
kælderrummet med mis
tænkelig loftsbelysning og
levende lys på bordet .
Hvad laver de mon
dernede?
Skabe og opslagstavle
trænger til oprydning og
ajourføring.
Klubbens muntre hjørne,
lynafdelingen, har stor
tilslutning med Ole D.,
som erfaren rorsmand.
Alle spilleklasser og
skakopfatteiser deltager
fra Sofie over Niklas,
Rasmus og Olufog til
"Slutspilmesteren".

Of6AVE:
HVlD fR.Æl<l(flZ OG V lND~.Nej, ingen kan få denne redak

tion til at offentliggøre noget,
der kan opfattes som en kritik
af "slutspilmesteren" - men
under fuld diskretion er vi
naturligvis altid klar til og
med stor fornøjelse at demon
strere fadæsen.

Interessen samlede sig nu om
Knud Eriks parti.

Modstanderen havde en farlig
fri bonde, som han imidlertid
ikke kan få helt ned, da K.E.
forsvarer sig korrekt.

Modstanderen tilbyder nu
Remis, hvortil K.E. - med
indlagte pauser - svarer:
"Jeg vil lige se lidt på det"
. . . . . . . "Afslået" "
"Jeg vil dø med støvlerne på".
Og det gjorde han så, dvs.
ikke som offer for modstan
derens drøje sværdhug eller
elegante kårdestød.
Nej, han ombragte sig selv
ved en tragisk hændelse.

Under modstanderens fortsatte
forsøg på at forvandle bonden,
angriber K. E. nemlig med sin
bondemajoritet på kongefløjen
og står over for det afgørende
gennembrud, da .
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QUIZ'EN
1. En fornøjet mand ledsaget

afen son og hvidplettet
munter hund ses ofte
stresse rundt i Vanløse og
Omegn. Hvem er det?

2. Prometheus bringer lyset
til mennesket, også i
Herlev.
Hvem er budbringeren i
virkeligheden?

3. Hvem var det på 1.holdet,
der vandt uden kamp,
selvom hans modstander
mødte op?
Det skete i vinter/forår
2002.

INVITATION:
Redaktionen inviterer alle
interesserede til et besøg på
redaktionen. Tilmeldingen kan
kun ske ved telefonisk hen
vendelse. Vi vil fremvise de
hyggelige faciliteter og tillade
at der stilles spørgsmål, især
om vejret! Der vil blive serve
ret en genstand og blodpølse
med sirup og puddersukker.

Telefon:
3392 3320 og 3392 3360.

REDAKTIONEN:
Adresse:
Jordhulen 17, Amager Fælled
Ansvarshavende:
Hemmelig
Nyhedsstof:
Samtlige nyhedsbureauer samt
et vidtforgrenet net med over
2.000 internationale korres-
pondenter.
Bemærkes:
At optagne indlæg yderst
sjældent vil være sammen
faldende med redaktionens
holdninger, der i øvrigt er
ekstremt divergerende. ~ ,~ ,.1---- ',J~~/,,,,--- ,,.---~



Vanløse III tabte i Tåstrup,
men optakten var god. Her ser
vi holdleder Sten Bauers møn
stre holdet uden for Tåstrup
Medborgerhus. Pigerne på bil
ledet er ikke holddeltagere,
men Ju-hu-girls. Det giver al
tid en vis medvind, når de sø
de piger, midt under matchen,
stryger gennem lokalet med
deres fjerkoste og Ju-hu-hyl!

27/11
4/12

11/12
18/12
25/12
1/1
8/1

15/1
22/1
29/1
5/2

12/2
19/2

6. runde vinterturnering
Carsten Høj spiller simultan
3. runde holdturnering
Juleafslutning
Lukket
Hygge og frisk skak
Nytårslyn
4. runde holdturnering
7. runde vinterturnering
Udsatte partier
Udsatte partier
Udsatte partier
Vinter/forår turneringsrunde

SENSATIONEL HEMMELIG PLAN
OFFENTLIGGØRES:


