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Dette hæfte indeholder tre beretninger
om de seneste 10 år af Vanløse Skak
klubs historie. De tre beretninger er
skrevet af folk, som har forskellige
forudsætninger for at beskrive klubben.
De har alle været medlemmer de sidste
ti år, men her holder lighederne op.

Den første beretning er forfattet af
Børge Gyldholm, der også har skrevet
det sidste jubilæumsskrift (Vanløse
Skakklub 50 år). Han har, med en
pause, været medlem i 50 år, og har
derfor overblikket over næsten hele
klubbens levetid.

Den anden beretning er skrevet af
Eivind Einersen, der kom til VS for ti
år siden. Det gjorde den tredje forfat
ter, Benny Petersen også; forskellen
mellem de to er, at mens Benny kom
fra en anden skakklub, har Eivind al
drig haft andre klubber.

Det er vores håb, at de tre beret
ninger supplerer hinanden, så de giver
læseren et rimeligt billede af Vanløse
Skakklub, fra den fyldte 50 til 60-års
dagen.

Bestyrelsen

På disse sider berettes i korte træk om
livet og udviklingen i Vanløse Skakklub
i de ti år, der er gået siden klubbens 50
års jubilæum; skulle der være interesse
for forrige tiders begivenheder, henvises
til klubbens jubilæumsskrift Vanløse
Skakklub 1931-1981. Jubilæet 1981 blev
behørigt markeret med en åben koordi
neret turnering og - noget senere - en
festaften for medlemmer og pårørende.
Det endelige resultat bestod i, at ti nye
medlemmer meldte sig under fanen;
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som sædvanlig sivede de fleste af dem
bort igen, men de få der holdt ved, var
til gengæld værd at samle på, og den
slags medlemmer har klubben mange
af.

Der skete de første 3-4 år ikke
noget af større skakmæssig betydning;
de sædvanlige klubaktiviteter blev af
viklet på normal måde, og klubholdene
bevarede stort set stillingen i holdtur
neringen. Del bør dog nævnes, at klub
ben i august 1983 havde foredrag og
simultan med den sovjetiske stormester
Iosif Dorfman, på engelsk, tolket af
Steen Schousboe, redaktør af Fribon
den og magister i engelsk. Ved general
forsamlingen i maj 1982 trådte Axel
Barkhuus ud af bestyrelsen og blev til
tak for lang og tro tjeneste udnævnt til
æresmedlem. To af de gamle og trofa
ste medlemmer døde, Hugo Schøller
Jacobsen i november 1982, Sejr Hou
mann i april 1983. På generalforsam
lingen i maj 1983 kunne kassereren for
tredje år i træk forelægge et årsregn
skab helt uden restancer; del er vist ret
sjældent for skakklubber i det hele
taget. Klubbladet Fribonden havde i
den anledning følgende kommentar:
Det må nu anses for endeligt bevist, at
restancer ikke som hidtil antaget er et
skæbnebestemt onde som arvesynden,
hungersnød eller fodsved, men at årsa
gen skal søges i folks medfødte, lavere
drifter, som bør holdes nede med fast,
men kærlig hånd; det kan godt lade sig
gøre.

Et ret ømtåleligt spørgsmål i de år
drejede sig om tobaksrygning i klublo
kalet; antirygerne og tobakelskerne stod
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omtrent lige i antal, og de trange loka
leforhold umuliggjorde en ordning der
tilfredsstillede alle, da der var en vis
tilbøjelighed til at sætte sagen på spid
sen. Man enedes til sidst om at forbyde
tobaksrygning under runderne i vinter
turneringen; under de givne forhold
kunne noget bedre ikke opnås, og det
måtte alle så slå sig til tåls med.

I Fribonden og også mand og mand
imellem diskuterede man på den Lid
ratingsystemet; hist og her herskede
nogen uklarhed om begrebet og hvad
det betød. En sagkyndig forklarede det
i bladet således: Ifølge de seneste vi
denskabelige undersøgelser stammer
ordet ratingtal ikke fra engelsk rate,
men fra rat, som betyder rotte. En
alvorlig koordineret turnering er et
veritabelt rotteræs, hvor de allesammen
fiser rundt og gnaver af hverandres
ratingtal, og en særlig skrap spiller kan
afslutte sin løbebane som en slags rot
tekonge, men det er kun virkelige skak
genier beskåret.

Klubbladet Fribonden fyldte 40 år
i 1984, hvorfor de to første numre
gennemgik bladets historie og gengav
adskillige perler fra den forgangne tid.
Vi citerer et par stykker; om redak
tionsmøder hedder det

§ 1. Der må ikke drikkes spiritus
ved redaktionsmøderne, undtagen til
fed mad. ·

§ 2. Fed mad er al mad, hvori der
ikke indgår frugt.

§ 3. Det er forbudt at spise frugt
ved redaktionsmøderne.

Og denne, sandsynligvis inspireret
af en dengang aktuel politisk sag:

Biologi for småfolk. Ligheden mel
lem en gennemsnitspolitiker og en
dinosaurus består i den forsvindende
lille hjerne, det vældige gab og den
enorme grådighed.
- Man vil forstå, at Fribonden ikke

udelukkende behandler tørre skakteore
tiske eller organisatoriske problemer.

Samme år indførtes det, dog af
hængigt af budgettet, at juniormedlem
mer på nærmere angivne betingelser
kunne spille gratis i vinterturneringen
samt opnå tilskud ved deltagelse i frem
mede turneringer, med fuld rådighed
over eventuelle præmier. Trods en til
tider ret stram økonomi har klubben
lige siden kunnet opretholde denne
ordning, selv om det undertiden har
ligget så tungt, at kontingentet knap
nok har dækket de faste udgifter, d.v.s,
lokaleleje, unionskontingent og klub
blad. Men ved fornuftig, forudseende
administration lykkes det at holde sku
den flydende, og man har endda efter
hånden oparbejdet et efter forholdene
solidt, økonomisk rygstød i form af en
dispositionsfond til imødegåelse af en
eventuel katastrofesituation eller til
ganske speciel anvendelse. Det kan vi
godt tillade os at være lidt stolte af, da
det er medlemmernes eget værk, og
grundlaget er det kammeratskab, der
har præget klubben lige siden dens
spæde barndom.

Der ytres jævnligt utilfredshed med
den yderst beskedne omtale pressen
ofrer på skak, selv "vore egne" skakre
ferenter kritiseres undertiden - mere
eller mindre berettiget - for ikke at
optræde aggressivt nok; det har vi et



eksempel på i Fribondens november
nummer 1988. Det var i de år da dansk
fodbold for alvor gjorde sig internatio
nalt gældende, og artiklens forfatter
citerer nogle af dagbladet Politikens
sprogblomster om emnet:
- Englænderne ydmyget på egen bane,
- vi lammetævede englænderne,
- de danske fodboldhelte massakrerede
fodbolddværgene fra Luxembourg,
hønen flået på forhånd, modstanderne
svitset på panden, så de var grydeklare.

Om referatet af Politiken Cup
fortsætter han lidt provokerende: Der
står, at Iskov overraskende vandt over
IM Kudrin, og de danske spillere er
startet smukt. Æv! en skakjournalist af
format ville have skrevet, at lskov lave
de den lusede amerikaner til hakkebøf,
og alle de andre brikskubbere ryster i
bukserne for de uovervindelige danske
skakhelte. I det hele taget bliver skak
begivenheder omtalt som noget, vi nær
mest burde skamme os over, men fod
boldreferenterne, de forstår det! Dem
kunne vi lære noget af.

Fribonden har siden starten i 1944
spillet en betydelig rolle i klubbens
tilværelse, navnlig den sidste halve snes
år. I 1979 påtog Hans Nielsen sig re
daktørposten og supplerede sig 1981
med Steen Schousboe, og disse to hæ
dersmænd har efterhånden hævet bla
dets standard betydeligt og varetager
stadig den interne information og kom
munikation ganske glimrende. Ud fra
den betragtning at der også skal være
noget for husarerne har de allieret sig
med egnede medlemmer med skrive
evne og -kløe, og adskillige af Fribon-
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dens indlæg bar i årenes løb været gen
givet i lokalpressen, endog i dagspres
sen. Men skak- og klubstoffet er altid
det mest fremtrædende og har altid
første prioritet.

I marts 1986 udnævntes klubkas
sereren Børge Gyldholm i anledning af
sin 75 års fødselsdag til æresmedlem,
det femte i klubbens 55-årige historie;
han kvitterede for æren med at udtræ
de af bestyrelsen, men tiltrådte alter to
år senere for endeligt og uigenkaldeligt
af træde tilbage i 1991, efter sammen
lagt ca. 20 års tjeneste som kasserer.

Bestyrelsen var i en årrække ret
stabil i sin sammensætning; Stefan
Ålekjær Hansen var klubformand siden
1978 og havde i sin regeringstid præ
steret et stort og solidt arbejde, men i
1988 så han sig på grund af sit civile
job nødsaget til at abdicere; han blev
iøvrigt senere indvalgt i KSUs bestyrel
se. Samtidig fratrådte den forholdsvis
nyvalgte kasserer, idet han flyttede til
Jylland, og den gamle kasserer måtte
træde til igen; det gamle æsel måtte
aller spændes for vognen, som det blev
sagt. Til formand valgtes Benny Pe
tersen, medlem siden 1981, meget aktiv
og iderig; han havde et par år stået i
spidsen for en initiativgruppe, som
havde til opgave at sætte liv i foreta
gendet på forskellige måder. Resulta
terne var ret begrænsede; gruppen
gjorde sig de hæderligste anstrengelser
og var ved at slide sig op, men det var
ikke muligt al få skabt det tilsigtede
røre, skønt en kritiker pirrede til med
lemmerne og sammenlignede deres
interesse for sagerne med initiativet i



en skål kold vandgrød. En indsprøjtning
var tiltrængt, og den skete med valget
af den nye bestyrelse, som også kom til
al omfatte et par af de unge, mest
lovende talenter i klubben. Kursen blev
lagt for det fremtidige arbejde, på en
måde så ingen behøvede at komme til
at kede sig; det var der vist heller ingen
der gjorde. Man startede med et arran
gement i anledning af Skakkens Dag
den sidste lørdag i august, offentligt
skakspil foran Hyltebjerg Kirke, som
klubben havde stor succes med og som
har gentaget sig hvert år siden. Der
efter den årlige åbne Vanløse-turnering
i september, som betyder tilgang af nye
medlemmer, hvoraf en del dog siver ud
igen eller ligefrem sies fra; det var for
eksempel tilfældet i 1989/90 og blev
træffende betegnet som "en gavnlig
aflusning".

Der indførtes nyt reglement for
vinterturneringen, som stadig er un
derkastet ændringer, indtil man finder
frem til den helt rigtige form. Der
oprettedes et skakbibliotek, ledet af
Eivind Einersen, som også hvert år
producerer en turneringsbog med kom
mentarer over samtlige mestergruppens
partier i den samme år afslullede vin
terturnering, et enormt stykke arbejde.
Samme Eivind tager sig af teoriunder
visningen og har i 1991 for tredje år i
træk erobret klubmesterskabet og kan
uden overdrivelse kaldes klubbens
chefideolog; han er 22 år, indmeldt i
1982. Ved siden af Eivind bør uævnes
Søren Boeck Petersen, ligeledes ind
meldt 1982 kun 10 år gammel, også en
af klubbens bærende kræfter i det
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daglige arbejde. Han opfyldte i 1989
lige akkurat betingelserne for deltagelse
i kampen om junior-DM og deltog der
med som outsider; han sluttede som
nummer 3, en fantastisk præstation!
Når vi nu er ved det skal også nævnes
Morten Møller Hansen, indmeldt 1981
i 13 års alderen, også et af klubbens
håb og en aktiv arbejdskraft. Han har i
årenes løb kunnet opvise særdeles fine
resultater, men skylder endnu klubben
det afgørende bevis for sit ubestridelige
talent; del skal nok komme. Der kunne
nævnes adskillige andre, men lad det
være nok med de allerede omtalte, vi
skal ikke gå Kraks Blå Bog i bedene.

I september arrangerede klubben
foredrag og simultan med IM Lars Bo
Hansen, kort lid før han erobrede
stormestertitlen, og i december 1990
havde vi med samme program lM Jens
Kristiansen, frisk hjemkommet fra
olympiaden i Jugoslavien. Den slags
forelagender er ret dyre, men den gavn
klubben på flere måder kan have af
dem opvejer rigeligt udgifterne.

Vore resultater i holdturneringerne
var i flere år utilfredsstillende og svare
de ikke Lil holdenes spillestyrke; alt for
mange spillere tog ikke opgaven alvor
ligt nok, fordi det enkelte hold ikke
følte sig som en enhed eller en kamp
styrke. Også det blev der rådet bod på
ved forberedelse og holdpleje; efter
sæsonen 1988/89 rykkede 1. holdet op
i mesterrækken og næste sæson i 3.
division; endnu et hold rykkede samti
dig op i en højere klasse. I sæsonen
1990/91 havde vi 4 hold i ilden mod
hidtil 3, ganske godt præsteret med ca.



50 medlemmer. 1. holdet bevarede stil
lingen i 3. division, og ikke mindre end
to af de øvrige tre hold rykkede op, 2.
holdet til 1. række og 3. holdet til 2.
række. De to hold, som ikke rykkede
op, 1. og 4., opnåede en slutscore over
50%.

I anledning af 60 års jubilæet af
holdtes en koordineret turnering, som
i skrivende stund netop er afsluttet.
Den omfattede en 10 mands Ilvl-grup
pe, en 12 mands mestergruppe samt 3
basisgrupper, alt i alt 66 deltagere, som
var i ilden i 10 dage, i tidsrummet 5. til
og med 14. august. Eivind Einersen og
Søren Boeck Petersen spillede i IM
gruppen med hæderligt resultat. Num
mer 1 blev som ventet den polske IM
Z. Jasnikowski med den tyske IM Klaus
Busch og den danske IM Brinck
Claussen på delt 2. og 3. plads. Af
klubbens medlemmer deltog i alt 11 i
turneringen, og et stort antal desuden
var beskæftigede som praktiske hjæl
pere. Bortset fra, at en af vore egne,
John Thomassen, blev nr. 1 i basisgrup
pe 3, var resultaterne noget under
forventning; der er draget omsorg for,
at træerne ikke vokser ind i himmelen.
Internt fejres jubilæet en gang i okto
ber med en fest for medlemmer og
deres pårørende.

Den egentlige skaksæson indledes
i begyndelsen af september med den
traditionelle, åbne Vanløse-turnering;
umiddelbart efter tages der hul på
vinterturneringen, derefter begynder
holdturneringen, og der vil være fuld
beskæftigelse indtil omkring sidst i
marts, kun med en pause ved juletid,
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hvor vi kan glæde os til den sædvanlige
juleafslutning med gløgg og æbleskiver
samt juleprædiken, der ikke altid hol
der sig strengt til evangeliet.

De forløbne ti år er en periode
præget af mere eller mindre rolig ud
vikling, hvor de positive elementer nok
har vejet mest til. Hvis en negativ og
også ret alvorlig tendens skal nævnes
er det den beklageligt ringe skak
interesse hos ungdommen, som i langt
højere grad tiltrækkes af fodbold eller
rockmusik; det gælder ikke kun i klub
bens område men over alt i landet.
Årsagerne hertil er vel dels mediernes
massive påvirkning, dels de bevilgende
myndigheders ulyst til at støtte aktivite
ter, der kan mistænkes for at virke
fremmende på tænkeevne og kritisk
sans; ret beset hænger de to årsager
nok til en vis grad sammen og er i
overensstemmelse med den politiske
styring. Den milde strøm af subsidier
tilflyder andre felter af kulturlivet, for
eksempel motorcykelklubber; i den
senere tid har bladene nævnt Ilere
tilfælde, hvor sådanne foreninger i
København og omegn velsignes med
årlige tilskud op til 100.000 kr. (hund
rede tusinde); her er en skakklub i
sammenligning som en sølle tigger, der
må klare sig med almisser; det er åben
bart en helt forkert branche vi er gået
ind i.

Men trods karrig støtte og trangt
husrum klarer skakfolket sig og betaler
selv gildet, sådan som det altid har
været; 60 års tilværelse i lyst og nød
bestyrker troen på, at Vanløse Skak
klub stadig vil bestå og udvikle sig, så
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længe overhovedet nogen vil beskæftige
sig med det ædle spil.

Børge Gyldholm.

Ovenfor har en af klubbens mangeårige
medlemmer beskrevet 10 år af klub
bens historie. For ham er de ti år blot
de Li seneste, men ellers er de for så
vidt ikke enestående. For mig, derimod,
er de Li år alting.

En lys efterårsaften i 1982 gjorde
jeg min entre i klubben, den første og
eneste klub, jeg opsøgte. Klubben hav
de lige overstået en vældig festivitas (50
års jubilæet), og havde nu god grund til
at hvile på laurbærrene. En lang række
medlemmer var lige kommet til, vel at
mærke medlemmer af den type, der
ikke blot hænger ved, men som også
har lyst til at gøre noget for den klub,
de alle er medlemmer af. Der var god
mulighed for at klare ti år mere.

Jeg stiftede straks bekendtskab med
noget, jeg ·ikke havde regnet med at
finde: klubhygge. Medlemmerne af
Vanløse Skakklub har evnen til at hyg
ge sig med mennesker, de kun har en
ting til fælles med. Som Børge Gyld
holm sagde til mig en af de første gan
ge, jeg havde dristet mig ned i klubben:
"Her er vi en stor familie."

Hvem er det så, der holder sam
men på fami ... klubben? Først og frem
mest er det vores to æresmedlemmer.
Uden de to personer ville det ganske
enkelt ikke være Vanløse Skakklub;
klubben ville i hvert fald miste noget af
det vigtigste. Især Axe l Barkhuus har
evnen til at få os til at føle os hjemme
- den evige hyggespreder. Udenfor-

stående kan føle sig forstyrrede af hans
gemytlige fløjten, men uden forstyrrel
ser i hverdagen bliver vi alle til maski
ner. Og Børge Gyldholm bidrager til
den mere sofistikerede morskab, særlig
i den årligt tilbagevendende juleprædi
ken og de bidende indlæg i Fribonden.
Til min dødsdag vil jeg huske følgende
indlæg fra Fribonden nr. 4, 1985; titlen
var Vibrationer: "På klubaftenen den
20. februar hørtes gentagne gange et
fantastisk kæmperæb, som fik gulvet til
at skælve. Vi var adskillige, der syntes,
at det lød ikke videre lækkert, men
smag og behag er jo forskellig, og når
galt skal være, var det jo nok at fore
trække for rock. Jeg ved ikke hvem
kunstneren var, men han hører vel til
den slags mennesker, der betegnes som
uslebne diamanter.

Vi vil nødigt have ord for at være
snerpede, endsige kulturfjendske, og
naturligvis skal vedkommende have lov
at dyrke sit uomtvistelige musikalske
talent, men vi henstiller høfligst - og
derfor mindre indtrængende - at det
sker et andet sted end lige netop i VS.
Eller som en af os mere bramfrit har
udtrykt det: Vi vil ikke finde os i, at
klubben kommer til at minde om noget
i retning af et abebur eller et billigt
værtshus.

Det kan vi forhåbentlig alle tilslutte
os.

På manges vegne. B. Gyldholm."
(Historien om kæmperæbet kom se
nere i Lokalavisen, og minsandten om
Politiken ikke også bragte historien).

Det bringer mig så til klubbladet.
Så længe jeg kan huske har Steen
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Schousboe og Hans Nielsen stået bag
Fribonden. Og de to har gjort vort
klubblad til det bedste, jeg kender. Selv
om de langt fra skriver alle artiklerne
selv, har bladet en særlig ånd, bibragt
af redaktørerne. Hans Nielsen har -
med enkelte pauser - stået for hold
kampreferater fra 1. holdets kampe, og
referaterne er perler. Hans lægger ikke
fingrene imellem, se f.eks. fra hans
referat fra en udekamp mod Capablan
ca (Fribonden nr. 2, 1984): "Kunsten
var at svæve. Gjorde man ikke det,
klistrede man formelig fast til under
laget. Hver gang jeg måtte have en
slurk af min Tuborg, skulle jeg regulært
flå den fra voksdugen, der som en
anden Drosera klamrede sig til sit
uskyldige offer. Og så har vi til evigt
arv og eje som et kært minde nota
tionslisten, hvilket smudsige klenodie
ved den heldige hjemkomst straks kun
ne klistres ind i scrapbogen - vel at
mærke uden brug af lim." Stor moro
bragte det også i klubben i 1985, da
redaktøren af en anden skakklubs klub
blad fandt Hans' stil (konkret udmøntet
i udtryk som "fjoget og infantilt smilen
de" og "en fuser") for nærgående og
sendte et læserbrev, hvor han bad om
kammertonen.

Den anden redaktør, Steen
Schousboe, har været arbejdshesten bag
fænomenet Fribonden. Men hans stil er
absolut heller ikke humørforladt. En af
hans ideer var at undersøge, hvor grun
digt læserne gennemlæste Fribonden. I
oktober 1988 stavede han kassererens
navn Guldholm. Og blev ved med sta
vefejlene: "Min ide var altså at fortsæt-

te indtil nogen reagerede, og i novem
ber kunne man så træffe en vis
Gyldenstrup
som kasserer i VS. Stadig ingen reak
tion, så i december fulgte
Gyllekjær
på posten. Her skulle man jo mene at
nogen lugtede lunten (!), men året
randt ud uden nogen respons. Altså
videre i det nye år, hvor kassereren
januar optrådte under navnet
Gyldenhøj
Ingen højere, skulle man mene, men
selv denne provokation var ikke til
strækkelig til at udløse nogen reaktion.
Der målte stærkere midler til, at i
februar fulgte en nærmest fækal person
ved navn
Gyllestrøm
Og endelig var der gevinst! Morten M.
Hansen blev den første læser som
reagerede, og dermed leverede beviset
for at der i det mindste er et af klub
bens medlemmer som en gang hvert
halve år læser fribonden omhyggeligt."
(Fribonden nr. 3, 1989).

Nok om de faste støttepiller i klub
ben.

Klubben har gennem de sidste ti år
gennemgået et cirkulært forløb. Efter
jubilæumssæsonen var noget af energi
en gået fra bestyrelsen, der næsten var
et enmandsforetagende. Formanden,
Stefan Hansen, havde brugt de fleste af
sine gode ideer, og ville løses fra po
sten, men der var ingen til at overtage
hvervet. Så Stefan trak alene klubben
igennem et kortvarigt aktivitetsrnæssigt
dødvande, indtil en værdig afløser ind
fandt sig på scenen.



Benny Petersen havde gennem et
stykke tid været noget utilfreds med
styringen i klubben, og havde forsøgt
med et aktivitetsudvalg til at peppe de
ansvarlige op. Men da det ikke blev
den helt store succes, tilbød han sig
som formand og blev naturligvis valgt.

Bennys formandstid har været
præget af fornyet aktivitet, især i kraft
af formandens mange ideer. Blandt de
mere vellykkede kan nævnes udendør
sarrangementet på skakkens dag, hvor
en del af klubbens medlemmer går
udendørs og spiller skak med forbi
passerende og andre interesserede.
Som mange af Bennys ideer var vi på
forhånd i tvivl om, hvorvidt det ville
blive veilykket, og som mange af hans
ideer viste det sig at blive en vaskeægte
succes.

En anden af ideerne var at afslutte
holdturneringen med en fest. Efter
sæsonens sidste holdturneringsaften
dækkes op med det store kolde bord på
klubbens regning, så holdturneringen
bliver afsluttet med maner. Interessant
nok er dette det suverænt mest besøgte
af klubbens arrangementer.

Nogen ville spørge, hvordan en
travl mand som Benny Petersen kan
overkomme at føre alle sine ideer ud i
livet. Svaret har været, at han har sikret
sig, at det ikke var ham selv, der tog alt
slæbet. Som mange moderne ledere har
han benyttet uddelegering af opgaver,
så klubbens bestyrelse, og medlemmer
ne i øvrigt, har båret en del af byrder
ne. Han har lært os andre at smøge
ærmerne op.

Jeg skrev før, at klubben i de ti
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sidste år har gennemgået et cirkulært
forløb. Det skyldes, at vi nu igen har
gennemført et stort jubilæurnsarran
gement. Formand, bestyrelse og med
lemmer er blevet noget trætte. Udskift
ning er muligvis på vej.

Vil klubben klare jubilæumsefter
veerne så godt, som den gjorde sidste
gang? Det vil tiden vise. Men der ser
ud til at være gode forudsætninger for
at klare ti år mere.

Eivind Einersen

Vanløse Skakklub er ved at passere, det
man i mennesketid ville kalde sin bed
ste alder. For Vanløse Skakklub ville
det være trist om det var tilfældet. Det
er efter min mening også en forkert
konklusion. Det er faktisk meget længe
siden - om nogen sinde - at VS har
haft det så godt. Medlemstallet kunne
være højere, men aktivitetsniveauet er
til gengæld ekstremt. Over 80% af
medlemmmerne deltager i vor Vinter
turnering og som det allervæsentligste
ca. 25 medlemmer bidrog på en eller
anden måde til en fantastisk succesfuld
jubilæumsturnering. Det er det tydelig
ste sundhedstegn, at vi ikke har mang
let folk til de mange aktiviteter, vi har
haft i de senere år. Bestyrelsen bliver i
øjeblikket valgt og ikke fundet ved
hjælp afudelukkelsesmetoden. På hold
fronten har vi et lovende 3. divisions
hold og ligeså vigtigt andre
fremrykkende hold. Et 3. hold placeret
så højt som 2. række er fornemt. Og 4
deltagende hold!

Men dette skal mere handle om,
hvad der gør Vanløse Skakklub til



noget særligt. Det er for de fleste med
lemmer næppe afgørende for deres
forhold til klubben om vi er i 3. division
eller om ratingtallene er høje. Det er
andre ting der tæller....

Efter 11 års medlemsskab af K41
melder undertegnede sig efter 4 års
skakpause ind i Vanløse Skakklub i
1981. Netop i forbindelse med klubbens
runding af det første halve hundrede år.
Hvorfor Vanløse Skakklub? Centralt
beliggende for min bopæl, onsdag som
foretrukken spilledag samt ønsket om
luftforandring. Kendskabet til Vanløse
Skakklub og dens medlemmer var
yderst beskedent. Udefra betragtet var
klubben vel grå og anonym uden de
store spillerprofiler.

Men indefra..... Starten var, som i
enhver skakklub, tror jeg, vanskelig.
Skakspillere er ofte lidt indadvendte,
men en af de første bekendtskaber,
jubilæumsskriftet, tydede godt for min
lidt uambitiøse indstilling. Næppe man
ge skakklubber ville præsentere et
jubilæumsskrift uden et eneste skak
parti, uden minutiøs gennemgang af
holdskakbedrifter og uden fotos og
omtale af gamle klubmestre! Næh, det
er et litterært mesterværk, som a la
TV-succesen Matador afspejler livets
gang gennem 50 år, blot koncentreret
omkring en skakklub. Og skriftet af
spejler på glimrende vis den uselvhøjti
delighed, som for få mennesker besid
der, men som var/er kendetegnende
for klubben. Hvad er det der skaber
miljøet i en klub? Det er oftest nogle
ganske få personligheder eller origina
ler. Man bør vel i et jubilæumsskrift
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undlade at dyrke enkeltpersoner, men
dette bidrag er med, netop for at sam
menligne Vanløse Skakklub med andre
skakklubber. Jeg havde været fantastisk
glad for at spille i K41, men eventuelle
drømme om at vende tilbage til denne
klub forsvandt hurtigt.

I Vanløse Skakklub er der en Gyld
holm. Manden bag jubilæumsskriftet.
Manden bag nogle fabelagtige one-
man-shows til juleafslutningen. Manden
der fik succes som inkassator. Manden
der står bag klubbens fornemme øko
nomi. Manden der altid er til stede og
ligesom giver klubben sjæl.

I Vanløse Skakklub er der en Bark
huus. Gentlemanden der aldrig kunne
fornærme et menneske. Gentlemanden
der er der uden at man bemærker det.
Gentlemanden der sørger for at alle får
slukket tørsten. Gentlemanden der
sørger for at alle føler sig godt tilpas.
Gentlemanden der altid har en melodi
på læberne. Gentlemanden der altid er
til stede og tilfører klubben endnu
mere sjæl.

I Vanløse Skakklub er der en. Nil
ler. Kommunisten som altid først duk-,
ker op når man tror det er for sent.
Kommunisten der tager imod med ,
åbne arme. Kommunisten der prøver at
overføre politiske idealer på sin skak
klub. Kommunisten der ubarmhjertigt
tromler folk ned, der stikker snuden
frem. Kommunisten der kan fjerne
enhver tendens til selvhøjtidelighed.

I Vanløse Skakklub er der en Ste
fan. Manden som uselvisk har ydet en
utrolig indsats for klubben. Manden
som altid er parat til en skakhyggesnak.



Manden som efter tørstslukning kan
underholde et helt selskab med sine
sælsomme skakbedrifter.

I Vanløse Skakklub er der en Hans.
Manden hvis pen mangen en humorist
må misunde. Manden der blot ved sin
tilstedeværelse skaber afslappethed og
grin. Manden der har øje for andres
særpræg. Manden der gennemskuer
modstanderholdets svage karaktertræk.

I Vanløse Skakklub er der en Ste
en. Manden bag FRIBONDENs ind
hold og image. Manden der søger for
lys og luft. Manden der bibringer os
spillets sandhed. Manden der altid
hjælper og tager parti for den ene part
i lynskak. Manden der altid er parat til
at analysere.

I Vanløse Skakklub er der en dr.
Holst. Manden der, som skribent, brin
ger os rundt i verden. Manden der blev
doktor på en afhandling om en skakåb
ning.

I Vanløse Skakklub er der en Eigil.
Manden der altid er god for en vittig
hed. Manden der bringer os væk fra
dagligdagens alvor. Manden der kan se
og vise humoren i skakspillet. Manden
med hallen.

I Vanløse Skakklub er der en Ei
vind og en Søren. Folk, der bibringer
klubben seriøsitet og ambitioner. Folk,
der alligevel beholder begge ben solidt
på jorden. Folk, hvis arbejdskraft er
uundværlig for en klub.

I Vanløse Skakklub er der en Joho
ny A., Kurt A., Sten B., Ole D., Erik
v.E., Anders Cl.Fe., Jesper H., Leif J.,
Helge J., Finn M., Lars P., Søren J.S.,
John T., Nicolai R., Morten M.H.,

Ebbe A., Bo B., Erling M., Leif N.,
Henrik P., Frode S., Asbjørn S., Bent
W., Gunnar W.H., Kjell S., Dimon P.,
Bjørn S., Claus H., Knud H., Jens W.,
Jesper A., Jørgen H., Kjeld K., Asger
L., og Kian P. Medlemmer der gør
Vanløse Skakklub til en klub og som
bidrager med interesse og aktivitet, der
sikrer en sportslig og hyggelig kappe
strid. I Vanløse Skakklub er der en Ib
B., Niels G.C., og Poul S. Passive med
lemmer som støtter os økonomisk og
uden hvis bistand vi ikke kunne opret
holde aktivitetsniveauet.

Del er en brav samling af menne
sker, der findes i Vanløse Skakklub.
Lad os håbe al alle holder fast i de
kommende årtier.

Og kan vi fremover leve op til min
personlige formulering afmålsætningen
for Vanløse Skakklub:
Vi skal være gode Ul at spille skak
Vi skal hygge os
Vi skal ikke være så gode, at vi ikke

hygger os
Vi skal ikke hygge os så meget, at vi

ikke bliver gode
er jeg ikke i tvivl.

Lad mig med disse ord slutte mine
indtryk af klubben. Jeg håber al
fremtidige bestyrelser og medlemmer
vil efterleve ovennævnte målsætning, så
Vanløse Skakklub beholder sit særpræg
og dermed bibeholder sin eksistensbe
rettigelse.
Vanløse Skakklub er noget særligt.

Be1111y Petersen



I 1987 afholdt klubben en kon
kurrence om et nyt logo, og
Morten præsenterede vinderen i
FB nr.9, hvorfra vi sakser flg.:
Begrundelsen: "Billedet harmo

nerer, dvs er i balance - der er
symmetri og effektfuld kontrast i
midten af billedet. - Billedet er
fyldt ud på en ikke-anstrengende
måde (prøv f.eks. at dreje den
omkransende ramme 90 grader).
Øjet kan lide bløde, runde linjer
- en kunstner ville sige "venlige
linjer". Og man ser at Vanløse
Skakklub er repræsenteret ved
"VS", hvilket er en almindelig
kendt forkortelse (også ude i
byen). Iøvrigt kan lægmand se at
det drejer sig om skak, hvad der
er det essentielle!"
Som sagt vil vi prøve ved
forskellige lejligheder at bringe
nogle af forslagene i fb. med
eller uden kommentarer.
Endelig skal der på vegne af

PR-udvalget lyde det obligatoriske
tak for deltagelsen til forslagsstil
lerne.

Morten

s

Der blev dog ikke vist andre
forslag i Fribonden, men vinder
logo'et er da også flot nok. Det
blev brugt i forbindelse med
vores jubilæumsturnering, og
måske er det på tide at få det
anbragt i andre sammenhænge
også. To steder forekommer mig
at være oplagte muligheder:
Klubben savner et skilt, så gæ
ster lettere kan finde vej til os,
og Fribonden kunne jo gå ben
og få et nyt hoved, hvilket efter
min mening ville være synd og
skam, eller en ny bagside.

Steen

Dette jubilæumsskrift er udgivet af Vanløse Skakklub, som spiller
hver onsdag kl. 19,30 i lokalerne i Menighedshuset, Ålekistevej 156
ved Vanløse Kirke.

Formand
Kasserer

Benny Petersen
Kjell Suadicani

42 86 43 84
31 71 13 61


