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Det grå guldhold

Frederiksberg 2 - Vanløse 2½-5½
1. 2036 Francis Morini - 2187 Eivind ½-½
2. 1911 Kim R. Thomsen 2128 Gunnar 1 - 0
3. 1767 Ahmed Kazic 2204 Søren 0 - 1
4. 1695 Alexander Riisberg 2018 Morten 0 - 1
5. 2060 Ole Sch. Larsen 2027 Leif ½-½
6. 1960 Torben Sch. Larsen - 2015 Benny 0 - 1
7. 1776 Arne Sch. Larsen 2016 Steen 0 - 1
8. 1694 Jørgen Sch. Larsen - 1862 Rolf ½-½

For omkring 15 år siden havde vi et meget lovende hold i mesterrækken, som
Eivind i sit referat (hvis jeg ellers husker rigtigt) døbte Guldalderholdet. Efter
Gunnars tilbagekomst er holdet stort set samlet igen, så i tidens ånd må vi jo nu
hedde 'Det grå guldhold'. En imponerende stabilitet i øvrigt, Rolf er fra sidste
sæson men ellers har de 7 øvrige vel omkring 150 års erfaring på holdet (kan
nogen andre klubber mon overgå dette?). Ganske vist har nogle af os holdt pau
ser indimellem.
Ellers skal vi jo til at vænne os til to nyskabelser. Det hele er rated og det hedder
2 timer til hele partiet. At rate en holdturnering er jo latterligt, men da rating
systemet jo er mere eller mindre latterligt passer det jo alligevel meget godt sam
men. Bedst illustreret af klubbernes holdopstillinger.
Spillerne står ikke placeret efter ratingtallene. Vores nye formand syntes, at hvis
ratingsystemet skal have sin berettigelse skal holdene også opstilles i ratingor
den. Desværre var Steen indehaver af en forkert ratingliste, så det lykkedes ikke
helt. Og dertil skal siges at ratingtallene er opnået på forskellige tidspunkter, mit
er f.eks. fra 1974! Men i næste sæson har Steen jo i princippet ret, for så burde
tallene jo have rettet sig ind. Spiller man så på samme måde som før? Nok ikke
helt. F.eks. tror jeg ikke, at jeg havde forsøgt efterfølgende overfald, hvis jeg
havde vidst at min mand havde 1960 i rating. (

cnøuar Larsen,
Roland Petersen,B
Holdkamp (Frederiksberg 2 - Vanløse)

1.g3 d5 2.Lg2 e9 3.c4 c6 4.b3 Le6 5.Dc2 Ld6 6.Lb2 Se7 7.d3 Sd7 8.Sd2 0-0 9.
Sgf3 Sg6 10.0-0 h5 11.a3 h4 12.b4 De7 13.Sb3 f5 Min modstander spiller i lyn
tempo og beklagede bagefter sin defensive indstilling, mens jeg har brugt omkring
40 minutter på at planlægge et overfald, og nu bliver han nervøs 14.h3?? man skal
så vidt muligt aldrig røre bønderne foran kongestillingen, ethvert bondetræk er en



svækkelse, sort truede jo ikke for alvor med noget 14... hxg3 15.fxg3 f4 16.g4 Sh4
17.Sxh4 Dxh4 18.Lc3 Sf6 19.Le1 en forsvarsbrik, men den tager jo også et felt fra
en evt. kongeflugt 19 ... Dh6 20.Sd2 så tænkte jeg en god halv time, hvilket er fjollet.
Jeg kunne ikke finde noget afgørende med officersofferet, men den lovende stilling
og alternativet til ofret burde have gjort at afgørelsen var let. Jeg har sikkert under

Dd2 32.De4 e2 33.De6+ Kh8 0-1

Søren fulgte godt op, synd at Søren skulle spilde tid på den forestilling, men han fik dog la
vet en køn lille afslutning, hvor sorts dronning blev spærret inde af både egne og Sørens
brikker og var til ren plulming. Dernæst fulgte Morten, der brugte alt for lang tid på at ville
vinde en helt lige stilling. Det blev bondeslutspil og Søren og jeg gad ikke engang tælle efter
og sukkede bare 'tabt parti' og stadig ved jeg ikke, om vi havde ret eller ommodstanderen
lavede en grov fejl. Og så hjalp hverken Mortens ur eller hans medbragte bamse ham noget.
For øvrigt en rigtig god ide med en bamse. Søren og jeg vil gerne opfordre vore holdkamme
rater til at tage en bamse med til holdkampene. Jeg er sikker på at det vil koste tid på
modstanderuret Men altså 3-0. Leif vågnede først da han satte en bonde overstyr, men så
overtog han til gengæld scenen. Med ganske få brikker på brættet opstillede han med stor
kombinatorisksnedigheden serie udfordringer til den tidligere DSU-fonnand 0. Schøller
Larsen, der jo før han blev organisationsmand, var ret tæt på den danske skakelite og remis
var et glimrende resultat mod den højst ratede FS'er, der i øvrigt bidrog med yderligere 3
familiemedlemmer til holdet. Steen råhyggede sig, god løber mod dårlig løber, aktive tårne
mod passive tårne, stærk kongeplacering mod svag kongeplacering, modparten må have lært
en masse. Eivind blev vist overrasket af gode gamle Cambridge Springs (som Deres skribent
tabte mod i 15 træk i 1965 mod Inger Møller fra K.S. (den eneste gang jeg har dystet mod en
kvinde)), og fik aldrig for alvor fordel, så remis var OK. At Gunnar kan spille så ubeslutsomt
vidste jeg slet ikke. Han stillede sig meget truende op og spillede efter devisen at truslen er
værre end udførslen, men til sidst var tiden gået og stillingen brød sammen. Og så var der
Rolf. Dramatisk og rystende er ordene man først får fat i. Pænt materiale fik han for dronnin
gen og et smart bondeoffer banede vej for udvikling af brikkerne, men ..... Så satte han et
tårn i slag og var så rystet, så han slet ikke så, at modstanderen gjorde ham kunsten efter i
næste træk Men selv dette kunne Rolf overleve og havde han haft tid nok tror jeg såmænd at
han havde vundet
Et rimeligt udbytte af matchen. Vi tabte sammenlagt 9 ratingpoints, så helt op til det og vore



egne forventninger var det ikke.
Jeg tror jo at 'det grå guldhold' kan vinde rækken i år og lykken er, at det IKKE giver auto
matisk oprykning, idet divisionen bliver indskrænket så en række ekstra matcher skal afgøre
oprykningen. ;
God sæson

Benny, holdleder oggæsteskribent

(Redaktionel note):
Nu sidder jeg (Morten) heldigvis sommedredaktør og kan derfor straks rette et parmisfor
ståelser omkring mit eget parti. For det første var det slet ikke min bamse, som stod på bor
det. Det varmin modstander som angiveligt på grund afnervøsitet havde medbragt kræet.
Og indrømmet: bamsen irriterede mig og fik mig nogle gange til at miste koncentrationen og
bruge lidt ekstra tid. Han efterlod den nemlig stirrende på mig, hver gang han forlod brættet!

Samtidigt trak han ret hurtigt gennemhele partiet, så det er kun naturligt at jeg i sidste ende
havde dårligere tid. Det var altså ikke fordi jeg ville vinde! Jeg var udmærket klar over gen
nemhele partiet, at jeg ikke stod bedst. Tværtimod brugte jeg tid på at styre uden omvan
skelighederne og forsøgte at udligne bl.a. ved at styre mod nogle slutspil sommed lidt held
kunne holdes eller endog give sort gevinstchancer. Jeg prøvede skam at tilbyde remis, men
det afslog han helt korrekt, da hans langsigtede udsigter var lidt bedre! Endelig må jeg endnu
engang understrege, at mine holdkammerater normalt ikke skal være nervøse, nårjeg nårud
i et slutspil. Som regel harjeg set meget længere end modstanderen, og det var også tilfældet
denne gang.

Vi kommer ind i partiet ved træk 17. Jeg har sort.

Der kan ikke herske tvivl om, at hvid stårmed de
bedste udsigter, så sort skal spille præcist for at
bjerge sig ud i et holdbart slutspil.
17. -, Se6 h6 er ikke løsningen, da g6 bliver svag
indbyder til officersoffer og matangreb. Jeg havde
derfor planlagt at afbytte de to stærke springere.
Computerløsningen er 17.-,La6 18.c3, bxc3 19.

og

h6

Lxc4 25.Sxc4,a4 Nu ser det meget lige ud, men jeg var utilfreds med de langsigtede hvide
planer. Den hvide springer er stærk, men jeg kan ikke finde en tilfredsstillende måde at af
bytte den på. Jeg håber på chancer i et tårnslutspil, da springerslutspillene er meget tvivl
somme for sort og flere afbondeslutspillene simpelthen tabt. Desværre er den hvide plan



derfor ganske klar. Tårnene skal byttes. Efter afbytning bruger hvid c4 somindbmdsfelt og
snupper c5 bonden, hvorefter den sorte stilling kollapser. Alt dette stod mig klart siden træk
20 eller tidligere, så Søren og Bennys fornemmelse afat jeg gradvist forværrede en lige stil
ling holder ikke. Tværtimod prøvede jeg at bidemig fast i brættet og søge mod remis på et
tidligttidspunkt. 26.Tdl,Tcd7 27.Txd4,Txd4 28.Kf2,Sd7 29. Ke2,Kf6 30.Se3,Sb6 31.Tdl,
Txdl 32.Kxdl,hS Jeg brugte tid på 32.-,Ke5 33.Sg4+,Kd4 34.Sxh6,Kc3 35.Kcl,- men det
giver ikke noget ud over bondetab. Jeg regner langt i springerslutspillet og legermed ideen
e7-e5 ellerf7-5 for at fastlægge et angrebsmål i centrum. I efteranalyserne fandt jeg hver
gang noget der lige akkurat holdt remis, men heller ikke mere. Den kritiske variant in
volverer en springervandring viab2-a4 eller a5-b7, hvorefter c5 falder. 33.Ke2,axb3 34.
axb3,g5 35.Kd3,e6 Jeg anså opstillingen med g5 og e6 for mest chancerig mhp. dels at ind
dæmme den hvide springer og dels at støde fremmed h4-h3 eller g4 alt efter hvordan hvid
spiller. 36.Sc4,Sd7 37.g3?!,Se5+! Her investerede jeg 3 afmine sidste 9 minutter og i for
ventning om g3 havde jeg efterhånden regnet frem til stillingen i træk 48. Det er klart, at
hvid ikke skal tillade Sxc4 og kongevandring til a-linien, men han gårhelt galt i såvel bon
de- som dronningeslutspilsanalyserne. Hvid skal jo ikke tabe stillingen med mindre naturlig
vis, at manmisser noget undervejs. 38.Sxe5,Kxe5 39.Kc4,g4 Det må være heromkring, at
Søren og Benny resignerede påminevegne, da de talte bondekapløbet, men det er der skam
ingen grund til. Man skal bare lige se finesserne! fxg4 besvares med 40.-,hxg4 41. Kxc5,
Kxe4 42.Kxb4,e5 43.c4,Kd3 og sort rar dronning med skak. Dronningslutspillet er dog klart
bedre rar hvid, men vi ved jo alle sammen, at der altid er mange skakker i den slags slutspil.
40.f4+, Kxe4 41.Kxc5,Kf3 42.Kxb4,Kg2 Hvids sidste to træk blev udført demonstrativt
hårdt og hurtigt, hvorefter brikken med et tilfreds smil og kikken ud til publikumblev plan
tet solidt på brættet ... 43.c4,Kxh2 44.c5,h4! Pointen med den sorte springerafbytning i træk
37 ses nu klart. Det erjo sort, der vinder kapløbet. Kxg3 derimod somman "naturligt" reg
ner på ville have været en katastrofe, somblankttaber. Hvid faldt i dybe tanker og formåede
ikke at omstille sig på overraskelsen. Han burde nu have spillet 45.gxM,g3 46.c6,g2 47.c7,
glD 48.c8D,Del + 49.Kb5,Dxh4 50. Dc7,Dg3 Hertil havde jeg også regnet frem sådan cirka
omkring træk 35, så derfor gikjeg ind i varianten med Se5+. Her bagefter kanman konstate
re, at chancerne er nogenlunde lige efter 51.b4, Dd3+ 52.Kb6,Dd4+ 53.KaS,Dal+ 54.Kb5,
f5. I stedet kom der 45.c6??,hxg3 46.c7,g2 47.cSD,glD 48.Dh8+,Kg2 og denne stilling hav
de jeg somnævnt set langt tidligere somværende klart vundet. Der kom 49.De5,Df2! 50.
Kb5,g3 5Lb4,Kfl og hvid opgav. G-bonden løber i mål med eller uden dronningafbytning.
Og jeg havde da stadigvæk 3 min. tilbage til at sætte mat!

Al/arten
eller "denforurettede slutspilsentusiast" :-)



Vestvold Hurtigturnering

Lidt ældre medlemmer af VS kan huske denne turnering, som i de senere år har
skrantet ganske alvorligt. Det var ellers en hyggelig turnering, hvor firemands
hold fra de deltagende klubber mødtes i en hurtigskak.turnering (30 minutters
betænkningstid pr spiller pr parti), normalt over to aftener.

Glostrup Skak.klub har nu taget initiativ til at genoplive fortidens samar
bejde og havde inviteret til formandsmøde den 25. november. Der er fem klub
ber som deltager i Vestvoldsamarbejdet, nemligAlbertslund, Brøndby, Glo
strup, Rødovre og Vanløse. På mødet blev vi enige om at genoplive den gamle
turneringsform, fordi den er et velkomment indslag i aktiviteterne. Her er det
ikke alvorlig skak det gælder, men hygge og samvær.

Turneringen spilles over to aftener, normalt i to på hinanden følgende
uger i april eller maj. Den arrangerende klub sender invitationer ud primo de
cember og tilmeldingsfristen ligger i marts. Klubberne har hver ret til at sende
to firemandshold, men ekstra hold kan tillades hvis den arrangerende klub har
plads til det. Indskuddet er 500 kr for to hold og ekstra hold betaler 250 kr i
indskud. Præmierne er som i gamle dage et skakur som førstepræmie og et sæt
brikker som andenpræmie ogVanløse har skam vundet ganske mange ure i den
turnering gennem årene. Der er fri brug af reserver, som dog skal komme fra
samme klub. Turneringen er naturligvis (!) røgfri. Turneringsform og opdeling i
seedningsgrupper fastlægges af den arrangerende klub.

Arrangør i 2005 er Brøndby og året efter, vores jubilæumsår, Vanløse.
Nærmere besked følger så snart Brøndby har meddelt de præcise spilledatoer i
april og/eller maj 2005.
Steen S.

breaking news breaking news breaking news breaking

Morten har netop færdigspillet en turnering i skovlunde. som han afsluttede
mandag aften (30/11). Det blev til en delt 1. plads i et stærkt felt med 5/7 uden
nederlag mod et modstandergennemsnit på 2145. Som lavestratet i gruppen gav
det en pæn (læs: stor) rating fremgang, og han har nu over 2100 i rating

GODT G.ÅET MORTEN
Anders



Juleopgave

Hvis du kan finde en eller flere afmatterne, kan du aflevere løsningerne til en af redaktionsmed
lemmerne Anders eller Morten M. som så vil trække lod blandt dem med rigtige svar. Der udlo
ves to præmier, som vil blive udleveret til juleafslutningen. Den ene af disse tildeles deltagere
med 4 eller 5 rigtige løsninger og et passende antal bivarianter".



Med heltfremme

Vanløse 1 Glostrup 1 4½-3½
1. 2187 Eivind - 2236 Mohamrnad Ali 0 - 1
2. 2128 Gunnar - 217 5 Fl. Bo Larsen 1 - 0
3. 2204 Søren - 2079 Claus Larsen 1 - 0
4. 2018 Morten - 2072 LeifKristensen 1 - 0
5. 2027 Leif - 2120 Sv. Erik Christensen ½-½
6. 2015 Benny - 1927 Jesper Asgaard ½-½
7. 2016 Steen - 1751 Jesper B. Christensen ½-½
8. 1862 Rolf - 1933 Svend Kjems Hove 0 - 1

I 2. runde afholdturneringen fik I .holdet på hjemmebane debut med de nyindkøbte
brikker og brætter. Og det gik jo egentlig meget godt. Personligt synes jeg, at det er
meget behageligt at spille med et sæt, der fremstår nyt og lækkert og i et fint design.
Nu mangler vi så blot at få de digitale FIDE-ure til at fungere. Det har i mellemtiden
fundet sin løsning, idet det lykkedes at fravriste et hjembragt ur dets hemmelighed
med, hvor de sidste to batterier skulle sættes i. Så til næste holdkamp er urene klar!

De første to partier varhurtigt færdige. Steen accepterede til min store overraskelse et remis
tilbud i træk et fra en modstander, der ligesom han selv, var (mere) interesseret i at se fod
boldlandskampen mod Georgien. Jeg tror ikke, at Steen havde gjort sig den ulejlighed inden
kampen at checke modstanderens ratingtal, for ellers havde han vel næppe taget imod tilbu-
det med en forventet score på 0,82?
Den næste mand, der kunne rejse sig fra brættet var Leif, som efter ca. ½ time og 14 begi
venhedsløse træk heraf 5 afbytninger tilbød remis, somblev modtaget. To remisermod høje
reratede modstandere er en god start for ham.
Jeg tror nok, at Eivind var næste mand, som kom hen til dommerbordet. Det skete efter 59
træk fordelt på 3 timer og 50 min. spil. Det startede med en noget utraditionel Najdorfmed
h3 og g4 i træk 6 og 7 fulgt af Lg2, g5 og h4. Eivind investerede eller tabte en kvalitet på
den lange diagonal efter 16 træk og forsøgte derefter i lang tid at skabe mest muligt rav i
den. Desværre uden held.
Rolf blev mødt af Skandinavisk med De6+ somhanmed utraditionelle midler (d3, Lf3, Sb5
m.v.) fik opbygget en meget fin angrebsstilling imod. Hvid fik rokeret, mens den sorte kon
ge blev i centrum. Rolf må have haft et knusende angreb, men sort kom desværre ind med
nogle dyb modstød, som endte med matangreb i træk 40.
Morten forsøgte et direkte stormløb mod den sorte kongestilling efter l.d4,Sf6 2.c4,e6 3.
Sf3,Se4 ! ? Der blev byttet et par gange på d2 efter løberskakke.rr. Den hvide dronning havne
de på h5, den hvide springer på h3 via g5, men desværre blev stillingen låst efter hhv. g2-g4
og g7-g5. Der skulle en fejlbedømmelse til fra modstanderens side før kongeangrebet slog
igennem bl.a. med en springervandring h3-gl-e2-g3-f5 og et dronningeoffer, som mod
standeren dog var tvunget til at afslå. Morten valgte med bondegevinst at afvikle til et tek
nisk vundet slutspil med tåm+springer mod tåm+løber, som endte i et klart vundet tårnslut
spil. Sejren kom i hus med en bondeforvandling og mat i træk 69 og stadig med 30 sek.

I



tilbage på uret mod modstanderens 10 min.
Det blev Benny som fik "fornøjelsen" af at møde Jesper Asgaard, som stadig er medlem af
Vanløse, men i år harvalgt at lade sit dobbelte medlemskab komme Glostrup til gode i hold
skakken. Det forlød også senere, at han havde videregivet nogle staldtips om, hvordan vi
hver især skulle spilles, men resultattavlen viser jo, at vi overlevede deres "forberedelser".
Benny kastede sig over hammed g4 og h4-h5 i en Såmish (Kongeinder). Det så længe meget
lovende ud, men det lykkedes Jesper at holde skuden flydende trods de mange huller i skro
get. Remis i 37 træk. Tilbage sad nu Gunnar og Søren, sombegge varude i de absolut sidste
spilleminutter/-sekunder.
Gunnar havde sammen med Morten forberedt sig på modstanderens sorte åbningsrepertoire,
og det forløb somventet (Modem/ Pirc med e4,d4,f4). Den eneste overraskelse var afbytnin
gen af dronninger efter kun 11 træk, men Gunnar er jo kendt for at kunne angribe med re
sterne afen hvilken somhelst hær. De første ca. 22 træk var stillingen ret lige, men derefter
tillod modstanderen Gunnar at starte et heftigt angreb i h- og g-linien som kørte sort helt
over. I træk 39 valgte sort at give en springer for to farlige fribønder, men trængslerne var
ikke ovre afden grund. Gunnar slap aldrig grebet og var egentlig kun i fare for at misse ge
vinsten i rablende gensidig tidnød. Heldigvis skete det ikke og sort kapitulerede efter 63 træk
med tårn mod tårn, springer og bonde.
Den samlede sejr kom i hus med Sørens sejr i sidste parti. Med små sikre skridt som en
bjergbestiger på vej mod Everest forbedrede han stille og roligt stillingen. Undervejs blev et
remistilbud uden at fortrække en mine afslået af Søren. Uden dronninger, samme materiale
fordeling, symmetrisk kongefløj og kun en mindre forskel i a- og b-bøndemes placering
(hvid a4,b2 - sort a6,b7) havde han kun lidt at spille mod, men det fik naturligvis en chance.
Det virkede lidt som om, hvid ikke helt vidste hvordan han skulle stille officererne, og plud
selig afgav han løberparret, som i Sørens kyndige hænder forvandlede sig til en absolut
magtfaktor på det åbne bræt. På rette tidspunkt i træk 41 forsvandt de sortfeltede løbere fra
scenen, hvorefter hvid blev løbet over ende af bondestorm på kongefløjen og
"æbleplukning" på dronningefløjen. 0-1 i 45 træk.
Holdet er kommet godt fra start og ligger med to små sejre nu på en udelt 3'de plads.
Morten

God jul
til alle

fra redaktion



Holdkampe for Vanløse: PROGRAM FOR RESTEN
AF 2004

1.holdet i Mesterrækken:
2/11 ude mod Frederiksberg
17/11 hjemme mod Glostrup
9/12 ude mod Valby
19/1 hjemme mod K41
9/2 hjemme mod Herlev
10/3 ude mod Odysseus
19/3 hjemme mod Rødovre
(fællesafslutning)

2.holdet i 2.rk., grp. 2:
3/11 hjemme mod Tåstrup
15/11 ude mod Herlev
8/12 hjemme mod Ishøj
18/1 ude mod Jernbanen
8/2 ude mod Amager
9/3 hjemme mod KS
19/3 ude mod Rødovre
(fællesafslutning

Husk at komme ned for at
støtte holdene.

Superelite
ONS 1/12

mod Ishøj
ONS 15/12
ONS 22/12

Vinterturnering,

Juleafslutning
Udsatte partier

5. runde
ONS 8/12 Andetholdet
hjemme mod Ishøj
TOR 9/12 Førsteholdet ude

ONS 13/10 Udsatte partier,
Superelite
ONS 20/10 Vinterturnermg,
3. runde
ONS 27/10 Klubmesteren,
Eivind Einersen, underholder
TI 2/11 Førsteholdet ude mod
Frederiksberg
ONS 3/11 Andetholdet
hjemme mod Tåstrup
ONS 10/11 Vinterturnering,
4. runde
MAN 15/ 11 Andetholdet ude
mod Herlev
ONS 17/11 Førsteholdet
hjemme mod Glostrup
ONS 24/11 - Udsatte partier,

Superelite
ONS 29/12 Lynturnering
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Et exlibris indklæbes i en bog på den forreste perms in
derside, oftest midt på siden, eller også oppe i venstre hjørne, fordi
bogejeren har tænkt på, at der også skal være plads til efterfølgeren.
Der er tradition for, at exlibris kun indklistres i indbundne bøger, og
har ejeren både små og store bøger i sin bogsamling, bør han an
skaffe sig to formater til sit exlibris, et større og et mindre. Man kan
godt have flere exlibris, f.eks. et til sin skønlitteratur, o'g et til

Et skakexlibris, hvad er det?
Af Egart Andersson
For at betegne ejendomsretten til en bog ses ofte, at ejeren har skre
vet sit navn i bogen.
I stedet for at skrive sit navn kan man indklæbe et bo
gejermærke, et såkaldt exlibris.
Selve ordet exlibris - tidligere skrevet ex libris - kom
mer fra det latinske og betyder frit oversat
'af bogsamling' og efterfølges af ejerens navn. Som
eksempel se efterfølgende et af mine egne exlibris:



sine fagbøger. I boginteresserede familjer sker det, at barnet får si
eget exlibris, f.eks. til eventyrbøger, Det vigtigste ved et exlibris er
navnet, men motivet spiller også en stor rolle. Ofte fortæller et exlibris
noget om ejerens stilling, men kan også vise noget om ejerens fritids
interesser, en sportsfisker kan f.eks. have sin yndlingsfisk, måske en
laks, som sit motiv. Og en skakspiller som måske også er skakbog
samler kan have noget om skak som exlibrismotiv, f.eks. kan nævnes
Poul Hage, en dansk læge, som var indehaver af et af Europas fine
ste skakbiblioteker, se efterfølgende hans personlige exlibris: (se fo
regående side

Valg af et exlibris bør udføres i samråd med en kunstner, som har
sans for de specielle krav, der stilles til et exlibris. Det er et spørgsmål
om ejerens ønsker om, hvad exlibriset skal indeholde og den kunst
neriske udførelse, som kan forekomme på en masse områder. Et ex
libris kan udføres som en enkel stregtegning af en professionel teg
ner, men også være et træsnit, en radering, et kobberstik og meget
andet.
En så gammel forening som Vanløse Skakklub har som ejer af et
skakbibliotek en moralsk forpligtelse til at have et exlibris indklæbet i
sin skakbogsamling. Hvor er den tegner mon henne, der med hjertet
på rette sted tilbyder f.eks. 3 skitseforslag til et exlibris for Vanløse
Skakklub? Og lad så den nye bestyrelse som et af sine fornemste op
gaver, her hvor man nærmer sig et jubilæum, som en af sine første
opgaver nedsætte en dommerkomite til bedømmelse af indkomne
forslag. Og lad så det valgte exlibris omgående blive indklæbet i klub
bens skakbøger, de fortjener at blive bevaret, og et indklæbet exlibris
vil altid minde om en bogs rette ejerskab. Det var da vist ikke den
dårligste ide, vel?


