INFORMATION FRÅN SVENSKA LUFFARSCHACKFÖRBUNDET 
JANUARI 1996 

NÅGRA FAKTA

Svenska Luffarschackförbundet grundades 1958 och sedan 1961 har det varje år anordnats
SM-tävlingar. Förbundet anordnar varje år flertalet nationella tävlingar samtidigt som flera av våra medlemmar regelbundet deltar i flera internationella tävlingar varje år.

Svenska Luffarschackförbundet ingår i  RIF (Renju International Federation)  som vartannat år
anordnar VM-tävlingar. 1993 var det Sveriges tur.

Det finns i luffarschack mängder av litteratur och annat att köpa. Förbundet har en särskilt
ansvarig person som handhar denna försäljning:
Bengt Nyberg, Hjulbrovägen 37A, 582 69 LINKÖPING,  Tel: 013 - 16 07 23

Med medlemsavgiften följer förbundets medlemstidning “Fem i Rad“. Det finns också två internationella tidningar: Renju World som utges i Moskva och Renju Sekai som utges i Tokyo.

Luffarschack är ett gammalt spel. Bl.a. utgavs den första boken om spelet i Japan år 1856.
Luffarschack har det internationella namnet Renju. Renju är ett japanskt ord som betyder fem pärlor i rad. 

Förbundet anordnar årligen Svenska Mästerskap i Korrespondens. Det spelas också 
VM per korrespondens som numera spelas med hjälp av Internet e-mail.

Medlemsavgiften 1996 är för nya medlemmar
a) som ej har börjat skolan eller som går i grundskolan  eller gymnasieskolan             35 kr
b) för andra 						75 kr

Skicka in din medlemsavgift nu till postgirokonto nr 92 90 81 - 8. Då skickar vi dig
snarast senaste numret av Fem-I-Rad med mängder av ytterligare information om 
förbundet. Inbetalningskort bifogas vanligtvis.

Kommande tävlingar

27 januari		Blixt-SM i Högsjö
17 februari		Helsingborg Open
16-17 mars		Malmöslaget 
13-14 april	 	SM i Jönköping
29 april-4 maj	Lag-VM i S:t Petersburg i Ryssland
1st-5th  aug		Ungdoms-VM
8 aug-15 aug 	Internationell tävling i Karepa i Estland

Kontaktman i Helsingborg:
Lars-Inge Johansson, tel 042-14 52 35 eller 042-190 91

Ytterligare information: 
Ordförande Peter Jonsson, Munkgatan 5,  561 34 HUSKVARNA Tel: 036 - 13 67 35
V ordf Tommy Maltell, Box 249, 551 14 JÖNKÖPING,  Fax  036 - 12 04 17
INTERNET e-mail: tommy.maltell@lemes.se
INTERNET URL-adress: http://www.lemes.se/renju/

