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Nyt kapitel.

Der skete en hel del på den nylig afholdte ge
neralforsamling; bl.a blev der vedtaget nye kon
tingentregler og også en ny (gammel) kasserer. På
det økonomiske område kunne vi have sikret klub
bens indgang til tusindårsriget, idet et overor
dentlig velvilligt og realistisk indstillet med
lem foreslog kontingentet forhøjet til tusind kr
pr måned. Men desværre kunne generalforsamlingen
i sin traditionelle blind- & vrantenhed ikke se
perspektivet, og forslaget blev forkastet. Det
var synd, for en vedtagelse ville have lettet ar
bejdet kolossalt for hele bestyrelsen, ja måske
helt have overflødiggjort den - og generalforsam
lingen også. Men nu ved vi, hvem der næste gang
skal kåres til æresmedlem.

Vi må altså leve med de regler, der nu engang
er vedtaget, og jeg har så småt forsøgt at lod
de stemningen, som lader til at være ret positiv.
En af de adspurgte, som er kendt for aldrig at
være i restance, udtalte bl.a: Som oprigtig kri
sten forsømmer jeg aldrig aftenbønnen, og jeg
har vænnet mig til hver aften at slutte bønnen
med dette lille hjemmelavede vers, og det vil
jeg opfordre alle mine klubkammerater til også
at gøre: Når pengene i kassen klinger,

kassereren af glæde springer,
og hvis jeg girokort benytter
han smiler lykkeligt som Schlilter.



Vedkommendes indstilling gør ham ære, og man
kunne godt ønske, at den vandt udbredelse i he
le medlemskredsen, os alle og dermed klubben
til gavn.

Min konklusion af generalforsamlingen er iøv
rigt, at vi skal koncentrere .os om de opgaver,
vi har kræfter til at løse; som salig Grundtvig
sagde På det jævne, på det jævne, ikke i det
himmelblå; Peder Syv uddybede den samme tanke i
Ordsproget Ej fjærter mus som hest uden at røv
revner. Det gør vi sikkert klogt i at tænke lidt
over en gang imellem.

Der siges mangt og meget på en generalforsam
ling; det er jo det man har den til. Ikke alt er
lige vel overvejet, og det mindre heldige må man·
så bare betragte som hændelige uheld og gå let
hen over; vi er jo alle mennesker med menneske
lige fejl. Jeg fristes til endnu en gang at cite
re Peder Syv:

Når uheld være skal, og lykken hun er sløv
man brække kan en finger i en gammel kællings. . .

Og lad os så se at komme videre, venner; kon
tingentet er vigtigt; nogle stykker af os står
til øjeblikkelig henrettelse, så ransag jeres
samvittighed og få sagen bragt i orden snarest.

Lige så vigtigt er fremmødet på klubaftenerne.
Alt for mange lader til at have glemt klubbens
adresse; i hvert fald ser man dem kun, når de
tilsyneladende har et lyst øjeblik. Hvad går de
mon egentlig og laver onsdag aften? - I ved ikke
hvad I og vi andre, ja hele klubb.en går glip af.
- Ta' nu og få lettet jer, så vi kan se, at I
lever; jeres milde åsyn vil pynte gevaldigt i
lokalet, hvor der vil være reserveret plads til
jer; øl og kaffe vil også være tilgængeligt, dog
mod erlæggelse af en forholdsvis symbolsk beta
ling. Der er altså ikke noget at tøve efter, og
I vil have godt af det.

Adressen er Ålekistevej 156.
Konsultation hver onsdag aften kl 19,Jo.

Vel mødt! Kassereren.



UDENDØRSARRANGEMENT LØRDAG DEN 27. AUGUST

I vore bestræbelser for at skabe en større
interesse for skak i Vanløse-området har vi
besluttet os for at markere os ved et
udendørsarrangement lørdag den 27. august.
I nogle år har DSU været initiativtager til
'Skak~ens dag'. DSUs primære indsats har været
at "skubbe" klubberne igang og de har været
leverandør af ideer og pressestof. I skrivende
stund vides ikke om DSU også i år vil
markedsføre skakkens dag, men uanset dette,
vil vi prøve at stable noget på benene.
Arrangementet er i skrivende stund i sin
første arbejdsfase, hvorfor her blot skitseres
hvilke ideer vi arbejder med:
Sted: Vi forsøger at få opholdstilladelse

foran Hyltebjerg Kirke på
Alekistevej.

Tid: Lørdag den 27. august kl. 10-14.
Aktivitet: Formentlig simultanskak samt

eventuelt lynskak.
PR-mat.: "Flyveblade" med information om VS

og indbydelse til VS □pen og
undervisning.
Præmier til dem som vinder over
"vore folk".
Artikler i Lokalavisen.

Deltagere: Fra V.5.: Spiller(e): Lars,
Eivind/
Morten.

P.b.v. Benny

"Sælgere" Bestyrelses
med lemmer
samt andre
frivillige.

Publikum: Forhåbentlig en hel masse
Vanløse borgere på indkøbstur.

Hvis du også synes, at ovennævnte er en god
ide og derfor gerne vil bidrage med ideer, at
være til stede eller lignende så henvend dig
til et bestyrelsesmedlem snarest. Bak op om
arrangementet; det er også din klub!



PROGRAMERKLÆRING

Hans efterspurgte jo i sidste nummer af FRIBONDEN
en programerklæring fra den nye bestyrelse og en
sådan opfordring sidder den nye bestyrelse ikke
overhørig.
Men hvad er en programerklæring? Er det sæsonens
program, Hans efterlyser? I såfald er det vedlagt
denne FRIBONDE. Og læg vel mærke til at vi i den
kommende sæson vil udnytte sæsonen bedre ved at
starte før og slutte senere. Nogle (få) vil med det
samme efterlyse nye aktiviteter <og dernæst lade
hånt om dem>. Udvidelsen af Vinterturneringen mener
vi imidlertid på nuværende tidspunkt, er vigtigere
end nye aktiviteter. De aktiviteter, der blev
iværksat af aktivitetsudvalget i sidste sæson blev
alligevel på ingen måde bakket op. Vi har dog ikke
givet op, men vort første mål er at få medlemmerne
til påny at komme regelmæssigt. Apropos mål er det
måske hvad redaktør Hans efterlyser?
Lad os lige resumere <?> et uddrag af paragraf 1 i
klubbens love: " ... dens formål er at samle sine
medlemmer til regelmæssige spilleaftener og
dygtiggøre dem såvel i skakspillets teori som i
praktisk spil".
Denne udmærkede paragraf har vi nu praktiseret og
populariseret og opdelt til følgende ordlyd:

Mål: For perioden 1988 frem til jubilæumssæsonen
1991-92 (uprioriteret rækkefølge):

Repræsenteret med et hold i 3. division
60 medlemmer, heraf 20¼ juniorer
70¼ belægning i VT og andre interne turneringer.

"Daglige" mål:

1. Vi skal være gode
2. Vi skal hygge os
3. Vi skal ikke være så gode, at vi ikke hygger os
4. Vi skal ikke hygge os så meget, at vi ikke

bliver bedre.



Vi tror og håber, at ovennævnte mål udtrykker alle
medlemmers følelser og mener de harmonerer med
formålsparagrafen.
Status pr. 1. august er følgende:
Bedste hold er i 1. række.
Vi har 44 medlemmer, heraf 4 juniorer.
Sidste ar deltog f.eks.ca. 50¼ i Vinterturneringen.

Som det herefter skulle fremgå, er det nogle yderst
ambitiøse mål, og jeg tror ikke nogen vil anse det
som en dundrende fiasko, hvis ikke alt nås.

Hvordan skal det så føres ud i livet?
Bestyrelsen har delt ansvaret for de enkelte
opgaver ud som følger:

Formand

Kasserer

Benny Petersen
Aktiviteter: Koordinerende for:

VS-open,
nye turneringsformer,
undervisning m.v.
nye aktiviteter

Lave, ændringer, målsætning
Vinterturneringsreglement, ændringer
Holdturnering, holdledere, tilmelding,

udtagelse
Indbydelser til turneringer i Fribonden
Bestyrelsesmøder, generalforsamling:

indkaldelse ag datoer
Tilmelding eksterne turneringer,

spillerkort og ratinglister
Sæsonens program

Børge Gyldhalm
Kasserer-opgaver: Kontingent,

regnskab/budget m.v.
Lokaler: vedligehold., (nye)
Nye medlemmer: velkomst, "komme-ig_ang"-

pakke
Sponsorer
Turneringsindskud og præmiefordeling
Jubilæer, runde fødselsdage
Kartotek, medlemslister o.l.



Sekretær Eivind Einersen
Protokol
Lokalaviser m.m.
Fribonden:"bestyrelsesreferater",

datoer, deadline
KSU, DSU: møder
Skakbibliotek : etablering, abonnement,

vedligeh.
Næst formand

Turn.leder Morten M.Hansen
Vinterturnering, turneringskomite
Andre turneringer
Fribonde-orientering om turneringer:

Indbydelser
Resultater/Slutstilling

Distribution af FRIBONDEN
ej fremmødte
andre klubber

Best.medl. Bjarne Andreasen
Abne og lukke
Øl/kaffe m.v.
Skabe og indhold: demobræt,

noteringslister,
brikker,
ure
(=inventar-liste) m.v.

Klubtavle, strukturering, op-/og
nedtagning

Arkivering: Protokoller, FRIBONDENer,
scrapbog mv.

Ansvar betyder ikke nødvendigvis, at man også selv
skal udføre opgaven, men at man skal sørge for, at
tingene bliver gjort. I den anledning forventer vi
iøvrigt, at vi også kan trække på de menige
medlemmer.

Det ser jo meget godt ud, men arbejdes der slet
ikke på nye aktiviteter/ideeer?



Jo, selfølgelig. Her er en liste, som vi vil
korrigere og tilføje i hen af vejen:

Emne

Lokaler

Aktivi
teter

Ide

"Bar" og kaffe flyttes
udenfor lokalet.
Ny og større opslagstavle,
strukturering af denne.

Øremærke penge til at skaffe
nye medlemmer:

-Nye medlemmer gratis
kontingent indtil jul

-Få fat i tidligere
medlemmer

Gratis skakundervisning ved
sæsonstart
Lindendørsarrangement (skak
kens dag)

-Simultan
-Samarbejde sponsor,

lokalavis/DDB
-"Flyveblade" om VS
-Spillested
-Borde, stole m.v.

60-år-s jubilæum
Skoleturnering (evt. prøve
at sætte KSU igang)
Spørgeskema-undersøgelse
Vinterturnering

-Reglement
-Vandrepokal, forbedres
-Turneringsbog, evt.

Sommerturnering
-Temalynturnering
-Abningsvalg
-Undervisning

K-skak med naboklub
-Partiafvikling

Ansvarlig(e)

BA
Udsat
BA

??

BG

BP

BP

??

??
BA/BG
EE/BP
Al le

BP
BP/Al le
MHM
BP

EE/BA

EE
EE
EE/BP/MHM

MHM



Fribonden

-Modstander, Vb.5.(?)
-Forretningsvindue

Klubemb lem
Juleafslutning
"Månedens intervie~"

MHM
BG
BG/BP
Alle
Alle

Også her er de menige medlemmer velkomne til at
gøre en indsats og komme med nye ideer.

!øvrigt vil vi fremover bringe referater fra
bestyrelsesmøderne i FRIBONDEN om de ting, der kan
have interesse for medlemmerne.

Jeg håber hermed, at have efterkommet Hans ønske om
en programerklæring og vil i øvrigt henvise til
andre artikler i denne FRIBONDE omkring iværksatte
aktiviteter.

Bak op om bestyrelsen, før den bakker ud!!
P.b.v.
Benny

M I N I N Y T

En lørdag eftermiddag i maj benyttede Leif og
Benny til for en beskeden indsats at hente en
hurtig fortjeneste. Nykøbing Sjælland Skakklub
(tror jeg, hverken spillere eller opslag
bekendtgjorde hvem de var) havde sat nogle
borde med brikker og brædder op på hovedgaden,
og man kunne så udfordre spillerne og vinde et
gavekort på kr. 50. Både Leif og Benny lugtede
selvfølgelig blod og vandt begge overbevisende
over Nykøbings lokale "stjerne". 6 minutter,
det kunne være blevet en helt god timeløn.
(Læs iøvrigt andetsteds i FRIBONDEN om et
sligt VS-arrangement).
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S P Ø R G E S K E M A U N D E R S Ø G E L S E

Det er yderst sjældent at de menige medlemmer
ytrer sig, hvorfor det kan være vanskeligt for
bestyrelsen, at gøre de rigtige ting på de
rigtige tidspunkter. På generalforsamlingerne
er der de senere år mødt omkring 18 medlemmer
op, og de kender efterhånden hinandens
meninger. Bestyrelsen vil imidlertid meget
gerne have det "tavse flertal" i tale.
Derfor har vi udarbejdet et spørgeskema, som
vi håber a 1 1 e medlemmer vil ofre 5 - 10
minutter på at udfylde. Det er gjort nemt, for
til de fleste spørgsmål kan man blot afkrydse
sit svar. Imidlertid vil vi meget gerne have
at man skriver nogle kommentarer, negative som
positive.
Da erfaringen viser, at en for lille
procentdel reagerer på et sådant spørgeskema,
vil vi udover at vedlægge det i denne
FRIBONDE, gribe fat i de som ikke svarer. Er
du en af de fornuftige, der viser dig i
klublokalet, vil du blive overfaldet af måske
indtil flere bestyrelsesmedlemmer, hvorefter
du vil interviewet. I modsat fald vil din
telefon ikke stå stille, før vi har fået
vristet svarene ud af dig.
Så tag godt imod spørgeskemaet og svar på det,
og bliver du ringet op, så lad være at sige:
"Forkert nummer!".
For at motivere yderligere vil der blive
trukket lod blandt svarerne. Der er udloddet 2
så gode præmier, som 1 fl snaps og 1 fl
rødvin. Lodderne vil blive udtrukket en klub
aften i oktober. For at være med i denne
lodtrækning skal vi have dine svar inden 14.
september 1988. Der er selvfølgelig mulighed
for at svare anonymt, men isåfald kan man af
praktiske årsager ikke deltage i
lodtrækningen.
Udfyld straks spørgeskemaet, det er s' .. for
din skyld, at vi har sat undersøgelsen igang.

Bestyrelsen
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Indbydelse til vinterturnering 1988/89

Generalforsamlingen besluttede jo at vedtage
forslaget om en omfattende ændring af
vinterturneringen. For de som endnu ikke er
klar over, hvad det går ud på, resumerer vi;
Vinterturneringen består fremover af to
klasser, en mesterskabsklasse med 8 deltagere,
der spiller dobbeltrundigt alle-mod-alle og en
almenklasse, der spiller 11 runder efter
Monradsystemet. Af denne grund starter
turneringen for mesterskabsklassen tidligere
end før, idet 1. runde allerede spilles 7.
september 1988. Almenklassen starter den 28.
september 1g99_ Se iøvrigt sæsonens program
andetsteds i denne FRIBONDE.
Derfor er tilmeldingsfristen naturligvis også
skubbet frem, idet seneste tilmelding til
vinterturneringens Mesterskabsklasse er den
31. august kl. 20.00. Seneste tilmelding til
Almenklassen er tilsvarende senest den 21.
september kl. 20.00.
Tilmelding sker til turneringslederen Morten
M.Hansen (tlf. 01 74 76 77) eller til
kassereren Børge Gyldholm (tlf. 01 74 35 21)
og skal være ledsaget af indskuddet på kr. 50.
Juniorer får dette indskud retur, såfremt de
gennemfører turneringen.
Samtidig med det nye reglement vil der blive
indført ny betænkningstid, idet vi mener, at
vi i vor vinterturnering bør spille med samme
betænkningstid, som man spiller med i KSU's
holdturnering. Desværre kan vi ikke, når dette
skrives/læses fortælle hvilken betænkningstid,
der bliver gældende. Dette bliver fastsat
ultimo august på KSU's repræsentantskabsmøde,
men det er besluttet at hzngepartier
afskaffes.
Tilmeld dig allerede i aften vinterturneringen
i modsat vil du risikere, at blive kimet ned
af et bestyrel?esmedlem, som uden tvivl vil
ringe på det mest uheldige tidspunkt.

Bestyrelsen.



I/
Vanløse Skakklub

Vinterturneringsreglement

Nedenstående reglement træder i kraft for
sæsonen 1988-89:

1. Regler og betænkningstid

Turneringen afvikles efter FIDEs regler for
skakspillet. Dog er betænkningstiden altid
den, som er gældende for KSUs holdturnering.

2. Indbydelse

Indbydelse til turneringen sker gennem FRIBONDEN
senest 1 måned før 1. runde og seneste
tilmelding er mindst spilleaftenen før
turneringstarten kl. 20.00. Bestyrelsen kan dog
fastsætte en tidligere tilmeldingsfrist.

3. Klasseinddeling

Deltagerne inddeles i to grupper. Den øverste
gruppe, kaldet Mesterskabsklassen, består af 8
deltagere, mens de resterende deltagere placeres
i Almenklassen.
Mesterskabsklassen spiller dobbeltrundig alle
mod alle, mens Almenklassen spiller 11 runder
efter Monrads Turneringssystem (beskrevet i
DSUs håndbog).

4. Op- og nedrykning

Mesterskabsklassen:
De 8 pladser i Mesterskabsklassen besættes efter
følgende regler (Specielle regler i den første
sæson se paragraf 9):
a) De 5 øverstplacerede i den nærmest

forudgående vinterturnerings
Mesterskabsklasse.

b) Vinderen af Almenklassen.
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c) Bestyrelsen udvælger herefter de resterende
deltagere i klassen op til B, primært under
hensyntagen til seneste resultat i
vintertuneringen.

Almenklassen:
Berettiget til at deltage i Almenklassen er
alle medlemmer af klubben, der ikke er
berettiget til eller ikke ønsker at deltage i
Mesterskabsklassen.

5. Præmier og placering.

Mesterskabsklassen:
Nr. 1 i Mesterskabsklassen erhverver titlen
klubmester for Vanløse Skakklub.
Der er præmie til nr. 1, 2 ag 3. Ved
ligestilling mellem to spillere på 1. pladsen
spilles omkamp over 2 partier. Er der
ligestilling mellem flere end to på 1. pladsen
spilles omkamp, men kun et parti mellem hver af
deltagerne. Præmierne deles dog altid. Ender
omkampen lige mellem 2 eller flere spillere,
spilles minimum 2 partier med med 30 minutters
betænkningstid til hver indtil en vinder er
fundet.
De øvrige præmier/placeringer afgøres ved
Sannebarn-Berger korrektion.

Almenklassen:
Klassen opdeles i et antal præmiegrupper, med et
lige stort antal deltagere i hver, for hver
påbegyndte 12 deltagere. Der vil blive præmie
til de 3 bedste indenfor hver præmiegruppe. En
deltager kan højst modtage en præmie ag vil være
berettiget til den størst mulige af eventuelle
flere præmier.
Ved ligestilling afgøres placeringen altid ved
korrektionsberegning.

6. Afbud

Afbud meldes i god tid og senest spilleaftenen
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kl. 18.00 til turneringslederen eller af denne
udpegede hjælpere. Der skal meldes afbud til
både faste runder samt til eventuelt udsatte
partier. Man skal såvidt muligt endvidere
underrette modstanderen. Der kan maksimalt
meldes 7 afbud i løbet af sæsonen.
Turneringslederen kan dog i visse tilfælde
dispensere herfor efter anmodning fra spilleren.

7. Afvigelser fra turneringsreglementet

Runderne i Almenklassen fastsættes umiddelbart
før hver runde, afhængig af opnåede resultater.
Ikke færdigspillede partier vil derfor blive
regnet som remis, medmindre turneringslederen
skønner at en deltager kan drage fordel heraf.
Isåfald kan deltagerens partier indgå som vundne
ved tilrettelægningen af runderne og
modstandernes parti som tabt.

8. Turneringskomite

Bestyrelsen udvælger før turneringens start en
turneringskomite bestående af tre medlemmer.
Til denne komite kan alle afgørelser
ankes. Deltageren skal for at få sin sag
behandlet aflevere en skriftlig protest til et
medlem af turneringskomiteen. I
turneringskomiteen kan indgå deltagere fra
vinterturneringen, men er deltageren selv
direkte eller indirekte impliceret i sagen vil
vedkommendes mening ikke indgå i afgørelsen.

9. Specielle regler i sæsonen 1988/89

De 8 deltagere i Mesterskabsklassen udvælges i
sæsonen 1988/89 af bestyrelsen blandt de
tilmeldte.
Denne paragraf udgår inden næste sæson.

Vedtaget på bestyrelsesmøde i
Vanløse Skakklub, juli 1988.



11/

Program for sæsonen 1988/89:

(VT= vinterturnering)

31/8
7/9

14/9
21/9
28/9
5/10

12/10
19/10
26/10
2/11
9/11

16/11
23/11
30/11
7/12

14/12
21/12
4/1

11/1
18/1
25/1
1/2
8/2

15/2
22/2
1/3
8/3

15/3
22/3
29/3
5/4

12/4
19/4
26/4
3/5

10/5
17/5
24/5
31/5

Medlemsmøde, undervisning
VT, i.runde m.kl., øvrige VS-open 1-2.r
VT, 2.runde m.kl., øvrige VS-open 3-4.r
VT, 3.runde m.kl., øvrige VS-open 5-6.r
VT, 4.runde m.kl., almenkl. 1. runde
VT, 5.runde m.kl., almenkl. 2. runde
VT, 6.runde m.kl., almenkl. 3. runde
Udsatte partier
VT, 7.runde m.kl., almenkl. 4. runde
Hold, i.runde
Udsatte partier
Hold, 2.runde
Udsatte partier
VT, 8.runde m.kl., almenkl. 5. runde
Hold, 3.runde
Udsatte partier
Juleafslutning
VT, 9.runde ·m. kl., almenkl. 6. runde
Hold, 4.runde
Udsatte partier
VT,10.runde m.kl., almenkl. 7. runde
Hold, 5.runde
Udsatte partier
VT,11.runde m.kl., almenkl. 8. runde
Hold, 6.runde
Udsatte partier
Hold, ?.runde
VT,12.runde m.kl., almenkl. 9. runde
Udsatte partier
VT,13.runde m.kl., alrnenkl.10. runde
Udsatte partier
Udsatte part~er
VT,14.runde m.kl., almenkl.11. runde
Udsatte partier
Udsatte partier
Lynmesterskab
Forårsturnering
Forårsturnering
Generalforsamling
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Om kontingent m.m.

I sit fremragende og lidt bidske indlæg om ge
neralforsamlingen efterlyser !Ians min formule
ring af de nye regler for betaline af kontingent.
Det går kort sagt ud på, at kontingent nu beta
les kvartalsvis forud; af hensyn til medlemmer,
der ikke er fortrolige med fremmedord oplyses, 8t
''forud" betyder, at der betales ved kvartalets
begyndelse og ikke som hidtil J til 6 måneder se
nere. Ved indmeldelse inde i et kvartal betales
J måneder forud, og kontingentet reguleres i lø
bet af regnskabsåret således, at de samme termi
ner kommer til at gælde for alle. Udmeldelse
sker med 1 måneds varsel med virkning fra kvarta
lets udgang, og hermed er vi i overensstemmelse
med unionens regler. Det var så det.

Hans' lejlighedsvise små haps fryder mig meget,
men jeg er også et ondsindet gemyt som men0r, at
han virker i en god sags tjeneste, ligesom en
lænkehund, og folk som ikke tåler et lille hak i
tuden hører simpelthen ikke hjemme i VS; sådan
er det bare.

Ligesom Hans forstår heller ikke jeg studenter
ordningen, og dog ••• - 4o kroner om måneden er
jo immervæk lig med 5 bajere {når man altså hu
sker at betale sit øl) eller omregnet en ciga
ret om dagen; det er næsten ikke til at bære.
På den anden side set betyder den nye regel, at
klubben på en student har en fortjeneste(!) på
16 kroner kvartalet, og når andelen i udgifter
til husleje og Fribonden tages i betragtning,
bliver resultatet et underskud på kr 55,lo kvRr
talet, det er næsten heller ikke til at bære,
men general~orsamlingen har talt; kalifens ord
er visdom. Da det af højeste myndighed er resol
veret, at jeg selv skal høre til i den allerbil
ligste medlemskategori, er det nok bedst, at jeg
slutter her og knytter sylten.

Jeg vil dog lige gøre opmærksom på noget, som
Hans ikke nævner, nemlig støtteordningen, som vo
res ærede dirigent omtalte. Den er aldeles fri
villig og åben for alle {også studenter), og jeg
kan berette, at siden generalforsamlingen har et



velmenende (eller åndssvagt?) medlem skænket 135
kroner; gak hen og gør ligeså!

En generalforsamling i en klub af vores sammen
sætning bør efter min mening være en passende
blanding af alvor og fest, - sådan skriver Hans
til sidst, og det vil jeg fuldtud tilslutte mig
med den tilføjelse, at det bør gælde ikke bare
generalforsamlingen, men klublivet i det hele.

Og så vil jeg for resten gerne se nogle eksemp
ler på virkningen af de nye kontingentregler; hå
bet besk..enuner ingen, bortset fra kassereren.

Børge Gyldholm.

Næste nummer af Fribonden udkommer i septem-
ber, og rummer bl.a. referat af årets junior-DM
(ved Eivind), referat af årets vinterturnering
(ved Morten), og et parti fra holdturneringen.
Desuden håber vi på et referat fra omkampen om årets
årets klubmesterskab, og meget gerne med nogle
partier. Har der overhovedet været vist partier
fra vinterturneringen i år?

Tak til den nye bestyrelse, personificeret
ved Benny, Morten og Gyldholm, for en masse st-of
til dette og næste nummer.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, ~om spil
ler hver onsdag i lokalerne i Menighedshuset,
Ålekistevej 156, ved Vanløse Kirke.

Formand Benny Petersen o2 22 26 37Kasserer Børge Gyldholm 74 35 21Redaktion Hans Nielsen 18 3o 95
Steen Schousboe 71 74 97Klubbens giro

6 47 84 33
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