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Jeg har været formand for klubben i
godt 5 måneder, og det har været
noget af en start. Det begyndte med,
at jeg indsatte en reserve på 2.-holdet,
uden at vedkommende var tilmeldt
styrkelisten. Stor ståhej og jeg blev
belært om reglerne dels for afvikling
af holdturneringen og dels rapporte-
ring af resultater, samt rapportering til
DSUs ratingkartoteksfører før og efter
en turnering.
Jeg havde og har stadig ikke fået
afviklet tilstrækkeligt af mit arbejde
til at kunne dedikere den fornødne tid
til at være formand i Hvidovre Skak-
klub, men det kommer sikkert hen
over sommeren.

Hvidovre Skakklub har det seneste år
været inde i en yderst positiv udvik-
ling. Vi har fået 8 nye medlemmer, og
der er flere på vej til at blive klubmed-
lem. Det er en udvikling, vi håber vil
fortsætte.

Medlemstilgangen betyder helt
sikkert, at vi i KSUs holdturnering
2011-2012 kan stille 2 meget stærke
hold og tilstrækkeligt med reserver.
Derudover kan vi sandsynligvis også
stille et 4-mands hold, så alle, der
ønsker at spille holdskak, vil givetvis
få muligheden.

Vi vil i sæsonen 2011-2012 i KSUs
holdturnering udelukkende stille hold
efter ratingtal.

Herudover vil vi gennemføre simultan-
skakaktivitet i Hvidovre C og
eventuelt i Frihedens Butikscenter for
at få endnu flere nye medlemmer.
Henning Jensen har allerede indvilget
i at spille simultanskak mod op til 10
deltagere ad gangen.

Vi har et formidabelt godt samarbejde
med Hvidovre Avis, og vi vil efter
sommerferien få mulighed for et
indlæg i avisen, hvor der skal fokuse-
res på at få medlemmer i den yngre
aldersklasse.

Vi skal forsøge at få en dialog med
skolerne i Hvidovre, om hvilke
muligheder der er for skak i SFO-
ordningen, fulgt op af tilbud om at
blive medlem i Hvidovre Skakklub.

Vores samarbejde med vores sponsor
Danske Bank skulle gerne kunne
fortsætte og dermed være med til at
sikre Hvidovre Skakklubs ansigt ud
ad til, ved at kunne gennemføre vores
Danske Bank EMT turnering, allerede
nu planlagt til den 21. til 23. oktober
2011. Jørn Brandt

Formandens
kommentar:
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Efterårsturneringen 2010
Mesterklasse og første / anden klasse

Mester-
klassen
blev
suverænt
vundet af Bent
O. Pedersen
med 1,5 point ned
til nummer 2 og 3,
Børge Hjerrild Nielsen og vores
nye medlem, Palle Halkier
Jørgensen. Børge og Palle mødtes
allerede i første runde og efter et parti,
der længe så ud til at ende med en
remis, lykkedes det for Børge at vinde
først en bonde og sidenhen partiet.
Svend spillede en del remiser og fik et

resultat lidt under
det forventede. Den

tynde ende af mesterklassen
klarede sig hæderligt. Mohammad

fik dog et meget fint resultat med 4,5
point, mere end et point over det
forventede.

Afviklingen af alle partierne gik over
al forventning, men det er klart, at
med en meget stor spredning i rating-
tal og med fravær af Esben Bruun
pga. en phd.opgave, så skal der til
sæsonen 2011-2012 tænkes i nye

Efterårsturneringen var et udtryk for, at bestyrelsen
havde truffet beslutning om at gennemføre
såvel en efterårsturnering 2010 som et
KlubMesterskab i foråret 2011,
velvidende, at det ville blive et
meget stramt program, men
at det også ville give
betydelig mere
aktivitet i
klubben.

Bent O. og Svend
S. kæmper om

pointet – men
deler

3

Mesterklassen
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Første og anden klasse
Gruppen blev vundet af et nyt (gammelt)
medlem. Jens Westergaard Madsen
vandt i tæt kamp med Arne Rasmussen.
Jens har været medlem af klubben for
mere end 20 år siden, og det var vores
arrangement i Hvidovre C, hvor vi talte
med Jens, der bevirkede, at Jens igen
meldte sig ind i klubben. Vi kan så
konstatere, at mere end 20 års pause
ikke har haft betydning for spillestyrken.
Vi havde forsigtigt sat Jens` ratingtal til
1100, men vi er senere af DSUs rating-
kartoteksfører blevet belært om, at ra-
tingtallet snarere skulle være 1450.
Henrik Madsen havde en fin turnering

baner, så Mesterklassen internt
bliver mere jævnbyrdig. Vi håber
i den forbindelse på nye medlem-
mer med fornuftige ratingtal, og
det ser ud til, at nogle af de nye
medlemmer opfylder de betin-
gelser.

Et stort tillykke til Bent O.
Pedersen – klubbens ældste,
aktive medlem.       JB
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og fik en flot tredjeplads. Henriks ener-
giske indsats for at få bedre styr på
åbningsspillet begynder at give resultat.
Ligeledes skal Henning Gottfredsens
fjerdeplads nævnes, idet Henning altid
står for alt det praktiske i klubben og
alligevel har overskud til at spille på
gevinst i partierne, hvilket lykkedes i
fem af de ni partier. Endelig skal vores
juniormedlem Viktor Nielsen nævnes;
det blev ganske vist kun til 1,5 point,
men det meget positive er, at Viktor nu
holder balancen i partierne langt hen i
spillet, så ingen tvivl om, at Viktor vil
forbedre scoren betragteligt i de kom-
mende turneringer.      JB

Jens Westergaard Madsen
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Julelyn 2010 blev et vellykket arran-
gement. Der var dog problemer i
opstarten.
Et medlem havde ikke tænkt sig at
deltage, og et andet medlem kom 25
minutter for sent. Men det første
medlem lod sig overtale, så vi blev et
lige antal og kunne lave 9 hold i stedet
for 8. Med nogen forsinkelse kom vi i
gang.
Reglerne er kort fortalt følgende:
Tomandshold, der spiller alle mod
alle. Lynskak 2 gange 5 min. Hvor
førstebrættet spiller hvid, spiller
andetbrættet sort. FIDE’s regler for
lynskak. Menneskelige afgørelser er
tilladt. Vinderen er holdet med flest
matchpoint. Ved ligestilling afgør
individuelle point. Ved fortsat
ligestilling afgør indbyrdes kamp.
Ved fortsat ligestilling partiet på
første bræt. Ved fortsat ligestilling
arrangeres omkamp med omvendte
farver, hvis holdene gider, ellers
lodtrækning.
Turneringen forløb forrygende for

hold nr. 5: Svend Sejersen og Bjarne
Håkansson. Jeg afgav 0,5 i første
runde. Ellers stod vi efter seks runder
med maksimum. Forspringet holdt
hjem, selvom vi vi var oversiddere i
sidste runde. Men det er godt at have
andetbrættets topscorer på holdet.
Bjarne Håkansson 7 af 9.
Andenpladsen gik til hold nr. 4:
Henning Jensen og Vagn Jensen. Her
trak Henning læsset og blev topscorer
på førstebrættet med 8 af 9.
Hold nr. 1 Børge Nielsen og Finn
Gjerulff blev henvist til tredjepladsen
med 0,5 point mindre individuel
score.
Der er ingen grund til at nævne de øv-
rige hold. Alle gjorde, hvad de kunne,
selvom man ikke kan lave ni jævnbyr-
dige tomandshold.
Torben Henriksen havde sørget for, at
der var præmier til alle hold, derud-
over kaffe, gløgg, julesmåkager og
æbleskiver. Så alle kunne gå hjem
med noget. En dejlig aften.

Svend Sejersen

Julelyn 2010
11,5

7,5
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Runde Placering PO/MP

1. Taastrup  - Hvidovre 6 - 2 1. Valby 1 37/12

2. Valby - Hvidovre 5 - 3 2. Perlen 1 351/
2
/11

3. BMS 3 - Hvidovre 41/
2
 - 31/

2
3. BMS 3 331/

2
/12

4. Hvidovre  - Herlev 61/
2
-11/

2
4. Frederiksberg 29/8

5. Gladsaxe 1 - Hvidovre 41/
2
- 31/

2
5. Taastrup 271/

2
/6

6. Hvidovre - Perlen 1 11/
2
 - 61/

2
6. Gladsaxe 1 261/

2
/5

7. Frederiksberg 2 - Hvidovre 5 - 3 7. Hvidovre 1 23/2

8. Herlev 2 12/0

KSU Holdturnering
1.-Holdet

Som det fremgår af resultatoversigten
ovenover, så må vi konstatere, at før-
steholdet står til at rykke ned i gruppe
2 i Holdturneringen 2011-2012.
Undskyldningerne står som sædvan-
ligt i den slags situationer i kø! Esben
Bruun måtte pga. arbejde melde afbud
inden turneringen gik i gang, og med
samme begrundelse kunne Henning
Jensen kun være reserve.

Første kamp mod Taastrup blev tabt
2-6. Børge fik remis i Jans tidnød,
selvom Børge endte med en springer,
løber og bonde mod dronning. Hen-
ning var reserve og vandt. Mohammad
fik remis i en svær stilling, resten
måtte ned.

Anden kamp mod Valby blev tabt
med 3-5. Børge havde en klar gevinst-
stilling, det fandt Børge imidlertid
først ud af bagefter, så det hele ebbede
ud i remis.
Arne vandt et parti, hvor modstan-
deren blev presset mere og mere og til
sidst opgav.
Jørn vandt mod Steffen Pedersen
(plus 450 i rating). Efterfølgende viste
det sig, at sejren var lidt heldig.
Palle spillede remis i et parti, der hele
tiden var inden for remisgrænsen.
Resten tabte.

Tredje kamp mod BMS 3 blev tabt 31/
2
-

41/
2
. Børge fik fordel efter ca. 40 træk

og vandt.
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19.00 skulle begynde. Jørn fik ringet
til Bjørn, der indvilgede i at komme
med det samme. Bent O. kunne
oplyse, at Børge Bengtsen var på vej
med bussen til Rødovre, i det han
troede han skulle spille mod Damhus.
Jørn måtte afsted og hente ham.
Heldigvis skulle de i Rødovre først
begynde kl. 19.30, så Børge Bengtsen
blev afhentet i Rødovre og bragt
tilbage til klubben, så kl. 19.45 kunne
vi mønstre 8 mand på spillerkortet.

Syvende kamp mod Frederiksberg 2
blev tabt med 3 - 5. I en Benoni vandt
Børge en kvalitet og sidenhen partiet,
da sorts udvikling gik for langsomt.
Mohammad vandt et parti, hvor en af
brødrene Schøller Larsen blev presset
og til sidst tabte to bønder for derefter
at opgive.
Arne spillede remis mod nok en
Schøller Larsen – denne gang dog
faren.
Jørn spillede remis på sidste bræt.

Det skal også nævnes, at Børge på
første bræt fik en score på 6 ud af 7
point, og det medførte en stigning på
næsten 100 ratingpoint til 2046, et
meget flot resultat. JB

Palle spillede remis. Bent O. vandt i et
parti, hvor trykket konstant var på
modstanderen og i den stilling, hvor
modstanderen opgav, stod han til at
miste en løber og tre bønder – se
partiet på side 11.
Benny og Jørn spillede remis. Resten
tabte.

Fjerde kamp mod Herlev blev vundet
61/

2 
- 11/

2
. Børge, Svend, Arne, Bent

O., Henning og Mohammad vandt.
Palle spillede remis og Jørn stod tykt
til gevinst og satte så et tårn i slag.

Femte kamp mod Gladsaxe blev tabt
med 31/

2
 - 41/

2
. Børge vandt, da han fik

foræret en centrumsbonde. Det er
generelt usundt at forære centrums-
bønder væk, men mod Børge er det
katastrofalt.
Bent O. havde et tæt parti, men da
Bent O. er inde i en uhyre stærk perio-
de, blev det til en gevinst.
Den tynde ende af holdet, Moham-
mad, Jørn og Bjørn fik alle remis.

Sjette kamp mod Perlen blev tabt 11/
2

- 61/
2
. Optakten til kampen var fuld-

stændig kaotisk – der var kun mødt
fire spillere fra os, da kampen kl.
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Runde Placering PO/MP

1. Posten - Hvidovre 51/
2
 - 21/

2
1. Damhus 29/10

2 Hvidovre - BMS 5 31/
2
 - 41/

2
2. Posten 1 29/10

3. Hvidovre - Brøndbyerne 2 2 - 6 3. Frederiksberg 5 26/8

4. Hvidovre oversidder 4. Brøndbyerne 2 251/
2
/6

5. Hvidovre - Valby 3 11/
2
 - 61/

2
5. Valby 3 221/

2
/4

6. Damhus 3 - Hvidovre 5 - 3 6. BMS 5 20/4

7. Hvidovre - Frederiksberg 5 2 - 6 7. Hvidovre 141/
2
/0

KSU Holdturnering
2.-Holdet

Andetholdet har kun spillet 6 runder,
idet der kun var tilmeldt 7 klubber.
Holdet spiller i 3. klase og kan derfor
ikke rykke ned, men vi blev desværre
en klar nummer sidst. Andetholdet har
været præget af mange afbud, der har
været i alt 14 spillere involveret i at
spille de 6 runder.
Ingen af kampene er blevet vundet, så
det kan kun blive bedre til næste
sæson. Steen har spillet en god
holdturnering og scoret 31/

2
 af 5 og

vundet næsten 200 ratingpoint. Jens

har været reserve 2 gange og scoret
11/

2
 point, og Steen og Jens er de

eneste på holdet, der har scoret mere
end 50 %. Henrik er den eneste
spiller, der har spilet alle 6 kampe, og
den stigende formkurve kan ses ved,
at Henrik vandt de to sidste kampe
mod Damhus og Frederiksberg.
Resultatet kan uden tvivl blive bedre
næste sæson, og hvor det også vil
være aftalt, hvem der skal være
referent, så de enkelte runder kan
refereres lidt mere udførligt. JB
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Hvad stiller man op mod en modstander,
der har godt 200 ratingpoint mere? Ja,
man spiller sin chance, og viser ingen
unødig respekt.
1. d4 Sf6 2. c4 e5 Budapestergambit. Så
kan modstanderen sandsynligvis en
mængde skarpe varianter på fingrene. Jeg
prøver at undgå de almindeligste varianter.
3. dxe5 Sg4 4. a3 Ikke almindeligt, men
dog spillet før. Sxe5 5. e4TN Lc5 Her er
6. b4 Le7 udmærket for hvid, men jeg var
nervøs for 6.-Lxf2+?!, der giver sort mange
farlige chancer. 6. f4 Lxg1 7. Txg1
Sec6(?) Bedre Sg6. 8. g3 De7 -d6, 0-0
og f5 var en bedre plan. 9. Sc3 Dc5 Dron-
ningen for tidligt i spil! 10. Tg2 a5 11.
Sd5 Sa6 12. Le3 Df8 13. c5! Truer Lxa6
fulgt af Sxc7+. Kd8 Hov, der røg sorts
rokade. 14. Dc2 Se7 15. Lc4 Sxd5 16.
Lxd5 h5 17. 0-0-0 Nu har hvid 5 udvik-
lede officerer, omend Tg2 i øjeblikket
er fejlplaceret. Sort har én udviklet offi-
cer, den fejlplacerede Sa6.Og hvid har i
modsætning til sort et bondecentrum.
Tb8 Der truede 18. c6. 18. Kb1 De7 19.
Ka1 Ke8 Efter to halvsvage kongetræk
får jeg en ide 20. Dc3 Truer g7 og a5.
Sorts officersstilling minder mig om en
bilkirkegård. Kf8 21. Ld4 f6 Nu skal
der lukkes op (se diagram 1).
22. e5 f5 23. Dc2 Der er kun én dækning
af f5. g6 24. e6 Nu kommer linieåbnin-
gerne. Th7 25. exd7 Dxd7 26. Te2

La4? En fejl, men på 26. -Dd8 vinder
f.eks. La2 fulgt af Dc4. (se diagram 2).

En teoretisk nyhed

 27. b3 Vinder løberen, men da jeg kom
hjem så jeg straks 27. Txe7! Sort har
ikke bedre end Txe7 28. Dxa4, for på
Lxd2 28. Txh7 bliver sort mat., f.eks.
Lxe1 29. Lf6 Ke8 30. Le6 og 31. Th8#
Dd7 28. bxa4 opgivet. 0.35 - 0.59.
(Dxd5 29. Lg7+).

Jeg undrer mig over sorts rating på 1950.
Spilforståelsen i dette parti passer ikke
til tallet.

Noter af Sejersen

Hvid: Svend Sejersen, Hvidovre 1.
Sort: Lars Raahauge Herlev 2.
Spillet 18.01 2011.
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Hvid: Bent O. Pedersen, Hvidovre 1.
Sort: Michael Vesterli, BMS 3
Spillet ude d. 07.12.2010

1. e4 c5 Sc3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 Sc6 6. Lg5 e6 7. Dd2 Le7
8. 0-0-0 a6 9. Kb1 Sxd4 Usædvanligt.
10. Dxd4 b5 11. f3 Da5 12. Ld2 b4
13. Se2 Kb8 14. g4 d5? Sort har ikke
rokeret, og hvid står stærkest i
centrum. Og så åbner sort stillingen i
stedet for at prøve at holde den lukket
med -e5. 15. g5 Sh5 16. exd5 Sxd5
17. Dxd5 exd5 18. Sd4 Lb7 19. Lh3
Ld6 20. Lg4  Sf4? Efter f.eks. 0-0 21.
Lxh5 er sorts bondestilling ødelagt og
slutspillet vundet for  hvid, men
springertrækket hjælper heller ikke.
21. Sf5 Lc7 22. The1+ Slag på g7
vandt også. Kd8 23. Lxb4 Se6 24.
Sd6 Lxd6 25. Lxd6 Tc8 26. Lxe6
Efter fxe6 27. Txe6 Kd7 28. Te7+
Kxd6 Txb7 mangler sort to bønder,
men nu prøver han at spille smart:
Tc6?? (se diagram).

Parti
fra
hold-
turneringen

 27. Lxd5 opgivet. Efter Txd6 28.
Lxb7 Txd1 29. Txd1+ Kc7 30. Lxa6
mangler sort en løber og tre bønder.
Noter af Sejersen
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Hvid: Kenneth Møller Nielsen,
Herlev 2.
Sort: Arne W. Larsen, Hvidovre 1.
Spillet 18-01-2011, i Hvidovre
Skakklubs lokaler.
Åbning: Siciliansk. Accelererende
Drage.

1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
g6 Hvis vi ikke skal tillade Maroczy-
opstilling med c4, så må der (mere
korrekt) spilles Sf6. 5. Sc3 Lg7 6. Le3
Sf6 7. f4 (se diagram 1).
Mere normalt er Le2. d6 Db6!? 8. Le2
0-0 9. g4 Dette må være en grov fejl.
Som sort ikke udnytter fuldt ud, går
galt i varianten. Sxg4 10. Lxg4 Lxd4

Parti fra holdturneringen
Arne W. Larsen har indleveret et parti med en Fritz10-analyse og sporadiske
kommentarer. Jeg har analyseret videre på det og bidrager med mine egne

kommentarer (indledes med SvS:).

Hjertesvigt
Det sker dagligt rundt om i landet; et hjerte

svigter, og skal den pågældende fortsætte
en fornuftig tilværelse, skal der hjælpes så

hurtigt som muligt.
Henning Gottfredsen og

Svend Sejersen har fået særlig uddanndelse.

10.- Lxg4 11. Dxg4 Sxd4 12. 0-0-0
Sc6. Sådan skulle der være spillet.
SvS: Min Fritz11 har ingen
indvendinger mod den spillede

DIAGRAM 1
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variant. 11. Lxd4 Lxg4 12. Dxg4
Sxd4 13. 0-0-0 e5 SvS: Her siger min
Fritz TN (Teoretisk Nyhed). Tidligere
er spillet 13.- f5 14. exf5 Sxf5. Sort
vandt. 14. f5 Tc8 15. Thf1 Her og i
forrige træk: Kb1. h5?! Et træk fyldt
med vilje  og energi, spil på gevinst,
men nok lige ambitiøst nok. 15.- Da5
16. Dh3 Txc3 17. bxc3 Sb5. Dette
havde været langt bedre. SvS: Fritz11
anbefaler 15.- Kh8. Hvad skal man
tro? 16.Dg2 Kh7 17. Td3 Igen. Stor
fordel til hvid. SvS: Fritz 11 angiver
lille fordel til sort. gxf5 18. Th3 Kh6
19. Tg1 SvS: Fritz 11 giver spørgs-
målstegn og foretrækker 19. exf5.
Tg8 20. Tg3 Tg4! (se diagram 2).

SvS: Pointen ligger i 20. h3? Txc3!
21. Txg4  Txc2+  22. Dxc2 Sxc2 23.
Tg8 Df6 (ellers kommer Th8#). 24.
Kxc2 fxe4 og fribønderne vinder for
sort. 21. Kb1 Dg5(?) Nu skal sort
bare køre gevinsten hjem, men 21.-
Txc3 22. Txg4 hxg4 23. Dd2+ Kg7
24. Dxc3 Se2 havde været bedre. 22.
exf5 Txg3 23. hxg3 Dxf5 24. Tf1
Dg6 25. Tf2 f5 26. Sd5 Dg5 27. c3
Se6 28. Df3 f4 29. gxf4 Sxf4 Resten
af partiet blev spillet i lyntempo fra
hvids side. Han havde under 5 min.
tilbage og skulle ikke længere notere,
virker ret forstyrrende. 30. Sxf4 exf4
31. Tg2 Df5+ 32. Ka1 Te8 33. a3
Te1+ 34. Ka2 Db1+ 0-1. SvS: efter
35. Kb3 vinder både De4 og den mere
overskuelige D-afbytning Dd1+.
Noter af Arne Larsen suppleret af
Svend Sejersen

Hjertestart
Hvidovre Badminton Club – HBC – har
anskaffet en hjertestartermaskine, som vi har
fået lov til at benytte, såfremt .... Den befinder
sig næsten lige inden for døren til hallen, og i
vores klubhus tv i gangen hænger en entydig
brugsvejledning. Må den forblive ubenyttet!
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Den traditionelle Danske Bank EMT
turnering var blevet flyttet fra oktober
2010 til februar 2011. Vi havde i god
tid før turneringen indsendt indbydel-
se til optagelse i Skakbladet i decem-
ber, men desværre var udgivelsesda-
toerne for Skakbladet blevet ændret.
Det betød, at vores indbydelse først
var med i Skakbladet ult. januar.

Til trods for dette deltog der 18 skak-
spillere i turneringen. Heraf var de 12
fra andre klubber, så med den korte
tilmeldingsfrist er det absolut tilfreds-
stillende. Det skal også nævnes, at der
var tilmeldt en del flere spillere end de
18, der deltog. De to sidste dage før
turneringen modtog vi 5 afbud, så det
var lidt af et puslespil at få det hele til
at gå op. Bl.a. måtte Svend udfærdige
nye rundekort mellem første og anden
runde. Konsekvensen kan være, at vi
fremover forlanger indbetaling af ind-
skud inden bekræftelse på tilmelding
modtages.

Steen Linnerup var turneringsleder
lørdag og søndag, mens Svend
varetog jobbet fredag til første runde.

Spillerne var opdelt i tre grupper efter
styrke.

Danske Bank
EMT /
Hvidovre
Skakklub
d. 18. til 20.
februar 2011
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Vinderen i den bedste gruppe blev
Dick Sørensen, Tåstrup Skakforening
med Arne Vagn Møller, Amager
Skakforening på andenpladsen.

I næstbedste gruppe blev Mark Kirke-
bække, Tåstrup Skakforening, vinder
fulgt af en delt andenplads til Jørn
Brandt, Hvidovre Skakklub og Flem-
ming Wadtland, Tåstrup Skakforening.

I den sidste gruppe vandt Slobodan
Radovic, Holbæk, som havde to Hvid-
ovrespillere på en delt andenplads;
Steen Andersen og Henning
Gottfredsen.

Alle spillerne var yderst tilfredse med
turneringen og de flotte præmier, mu-
liggjort af sponsorbidrag fra Danske

Bank. Alle udtrykte ønske om at del-
tage i en tilsvarende turnering, der af-
vikles i den tredje uge i oktober i år.

Det skal fremhæves, at omtalen i
Hvidovre Avis forud for turneringen,
har medført, at vi har fået to nye med-
lemmer i forbindelse med denne tur-
nering.

Hvidovre Skakklub er derfor yderst
taknemmelig for den omtale, vi får fra
Hvidovre Avis både før og efter turne-
ringerne samt den økonomiske støtte
fra Danske Bank. Det er helt klart den
støtte, der muliggør, at vi kan afholde
en sådan turnering og igen få en
stigende interesse for at spille skak i
Hvidovre Skakklub.

JB
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Dick Sørensen

Mark Kirke-bække
Slobodan Radovic
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Skakopgave
fra fortiden

Se godt på denne opgave – og løs den
uden brug af tekniske støttepædagoger
som PC‘ere o.l.
Opgaven har en særdeles speciel
historie, idet den (opgaven) første
gang blev offentliggjort den 8. juli
1949 i Dansk Familieblad!!!
Hva‘ si‘r du så?!
Kreatøren var ingen anden end et af
klubbens allernyeste medlemmer:
Vagn  Jensen, som dengang boede i
Nørholm.
Han havde bemærket, at de kulørte
ugeblade faktisk også havde en
kulturel sportsplads, så han sendte
opgaven ind. Den blev optaget,
ledsaget af følgende tekst:

Da Vagn er en hædersmand, så synes
han, at det også skal gælde her; han
udlover 5 kr. af egen lomme (dog ikke
dyrtidsregulerede) til de første 3 rig-
tige løsninger, der bliver udtrukket.
Send trækkene med post til VAGN
JENSEN, Hvidovrevej 456 st.th., ring
3649 1410 eller ved håndoverdragelse,
så Vagn har din løsning senest den 17.
maj. Vinderne offentliggøres i næste
nr. Det er redaktørens ret at udlove
tillægspræmier til de dygtig/heldige –
og den ret benytter han vel sig af! red.

„Original for D. F. B.
Eftertryk kun tilladt med
kildeangivelse.
Hvid trækker og gør mat i to træk.
De hvide bønder går opad, de sorte
nedad.
Tre præmier a 5 kr.
Mærk brev eller brevkort SKAK
27; send løsn. til
Dansk Familieblads red.,
Blågårdsgade 15, København N.,
senest den 15. juli.“
– og så fulgte 7 linier med navnene
på de tre vindere fra nr. 22.
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Ingen var fejlfri, men mit opgør med
Peter Køhler i 3. runde var i det mindste
ret underholdende. – Her må jeg ind-
skyde, at Peter og jeg var klubkammera-
ter i Hvidovre i en længere årrække. Så
vi har spillet mod hinanden mangen en
gang; og jeg vidste derfor kun alt for
godt, at Peter er en farlig angrebsspiller,
der meget ofte opnår „inigreb“ (som det
engang blev formuleret i Hvidovres
klubblad). Prisen er dog, at nok er Peters
spil altid skarpt, men indimellem bliver
det satset, og det kan kamme over i det
hasarderede. – Nå, men til begivenhe-
derne.

Hvid  Peter Køhler, Frederiksberg (1733)
Sort  Knud Højgaard, Valby (1790)

Fransk, fremstødsvarianten,
Milner-Barry Gambit

Vi har to timer til 40 træk + 1/
2
 time til

resten af partiet. Peter lægger ud med sit
sædvanlige 1.e4, hvilket jeg som altid
besvarer med 1. -e6 Der fulgte nu 2.d4
d5 3.e5 c5 4. Sf3 Sc6 5.c3 Db6 6.Ld3
Lægger op til den SKARPE Milner-
Barry Gambit. 6. -cxd4 7.cxd4 Ld7 8.0-
0 Så blev det til den ægte gambit. Hvid
kunne endnu trække i nødbremsen med
8.Lc2. Det besvares med Sb4 hvorefter
sort har et behageligt spil. 8. -Sxd4

Efter op mod 40 års medlemskab i
Hvidovre Skakklub var det ikke nogen
nem beslutning at forlade klubben. Men
der begyndte at blive for langt hjem sent
om aftenen. Med S-toget næsten til døren
i Valby går det meget nemmere. Og det
spillede da også ind, at jeg kendte Valby
som en rigtig hyggelig klub.

Også Hvidovres venskabsklub, Damhus
Skakklub, kender jeg fra mange turne-
ringer og venskabsmatcher. Så valget
var let, da det blev efterår og tid til en
(ekstern) koordineret turnering: „Dam-
husmesterskabet 2010“ med syv tirs-
dagsrunder i september-oktober.

Gruppe A, hvor jeg skulle spille, var
ikke skræmmende (snit: 1713). Dog med
en enkelt undtagelse idet en af landets
stærkeste juniorer, Dara Akdag (2100+),
af en eller anden grund deltog. Han
scorede da også maks. og vandt en smule
rating (forventet score 6.65!).

Undertegnede var vel favorit til anden-
pladsen. Og med +5 og –2 blev det da
også til en sikker sådan, med ét point
mere end nr. 3 med 4 point. Det gav en
pæn pengepræmie, en sponsorpræmie
samt en beskeden ratingfremgang.
Som det sig hør og bør skal vi se et parti.

Min første turnering
som Valbyspiller

af Knud Højgaard
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9.Sxd4 Standardtrækket. Jeg frygtede
ikke „Sørensens Gambit“: 9.Sg5!? Den
er ganske vist Benny Bjertrups favorit –
og Benny og jeg har en løbende diskus-
sion om validiteten. Benny mener:
„chancerig“; jeg snarere: „hasarderet“.
(Memo til klubbens turneringsplanlæg-
gere: Hvad med at vælge Sørensens
Gambit næste gang der skal være
tematurnering? Så kan vi måske én gang
for alle få afklaret, hvilket adjektiv der
er dækkende!). 9. -Dxd4 10.Sc3 Værsgo
at slå på e5! 10. -a6 Stærke taktikere,
som fx mit Fritz-program, slår gerne på
e5. Men taktik er ikke min stærke side,
så jeg nærer mig og spiller det forsigtige
(men også anerkendte) teksttræk.
11.Df3?! Her kom så det SATSEDE
eller HASARDEREDE. Efter denne
nyhed skal jeg til at tænke selv. (I næste
runde spillede Gisli Hardarson (1646)
teoritrækket 11.De2 mod mig, og der
måtte næsten fem timers hård kamp til
før jeg kunne bogføre en gevinst). 11. -
Se7?! Peters bluff lykkedes. Fritz er
ikke i tvivl: Dxe5. 12.Se2!? Lf4 var
måske bedre, selv om hvids stilling ser
lidt bedrøvelig ud efter 12. -Sg6. 12. -
Dxe5 Nu så jeg mig nødsaget til at slå.
13.Lf4 Df6 14.De3 Sg6?! Bedre Sc6.
15.Lg5 De5 16.Dd2?! Ingen af os så det
ellers enkle 16.Lxg6 Dxe3 17.Lxf7+
der vinder en bonde. Sort ville dog stadig
have klar fordel; men det ses, at 14. -Sc6
var at foretrække. 16. -Le7 Nu var jeg
(næsten) sikker på, at Peter ville spille
det tilsyneladende meget stærke frem-
stød f4, og jeg havde en parade klar. Se
diagram 1.

17.f4!? Det kom da også. 17. -Lxg5!
18.fxg5 0-0 Sort har nu ingen særlige
problemer og skal „bare“ køre den hjem
på rutinen.
Men her sætter en (af mig) velkendt og
yderst farlig psykologisk mekanisme
ind: faren for, at man så uvilkårligt
slækker på koncentrationen. 19.Tf3 f5!?
Mekanismen spores vist allerede her.
Roligere/bedre var Lc6 eller Dd6 (Fritz).
Dog, det ligger uden for Fritz’ horisont
her at se, at kongen kan få behov for et
flugtfelt på f7, hvis hvid etablerer et
angreb i h-linjen. Og den tanke får man
straks efter trækket Tf3. Så måske
alligevel det rigtige træk!? 20.Te1
Tfc8!? Dd6 21.Kh1 Dd6 22.Sd4 Tf8!?
Jeg turde ikke undlade at overdække
Bf5. 23.Dd1 Se diagram 2.

DIAGRAM 1
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23. -e5?? Et koncentrationssvigt af
dimensioner. Jeg kan ikke engang tælle
til tre. Det rigtige var naturligvis 23. -
Se5 med klar gevinststilling (24.Th3
Sxd3 25.Dh5? Sf2+). 24. Sxf5 Lxf5
25.Lxf5 Sf4? Efter 25. -Se7 har sort
endnu en pæn fordel. 26.Lb1? Begge
spiller for hurtigt heromkring – af frygt
for den begyndende tidnød. Ingen af os
så derfor 26.Txf4! Bedrevidende Fritz
gør opmærksom på at det kun kan
besvares med 26. -g6 (med sandsynlig
remis til følge) idet 26. -exf4? strander
på 27.Lxh7+! med gevinststilling. 26. -
Tad8 27.Tb3!? g3 b5 28.g3 Se6 Nu
begynder stillingen atter at se vundet
ud. Det mener i hvert fald Fritz, så der
skulle ikke være basis for taktiske over-
fald. Se diagram 3.

29.Lxh7?! Men alligevel kom der et
sådant. Dog forståeligt med sådan et
desperadotræk i stedet for blot at afvente
at sort konsoliderer fordelen. 29. -Kxh7
30.Dh5+ Kg8 31.g6 Tf6 Sort blev ikke
sat mat, så det materielle overtag bør nu
ret let gøre sig gældende. 32.Txe5 Txg6
33.Tbe3 Th6 34.Dg4 Te8 35.Tg5 De2
d4 35. -d4 36.Txg7+ Sxg7 37.Txe8+
Kh7 Hvid har udnyttet stillingens (små)
muligheder optimalt, men det har kostet
på klokken – hans tid må nu tælles i se-
kunder. 38.De4+ Dg6 Nu er dronning-
afbytning påkrævet, og den materielle
overlegenhed må så være afgørende.
39.Dd5? Tiden 39. -Dxe8 0-1
Et omskifteligt og fejlbetonet parti. Men
som bekendt gælder det om at lave den
næstsidste fejl. Og forhåbentlig giver
læserne mig ret i, at partiet alt i alt havde
en god underholdningsværdi.
PS: Hvem var denne Sørensen? Jo, han
var en stærk svensk spiller: Bent Sören-
sen, 1926-2005 – der altså introducerede
gambitten 9.Sg5. (Kilde: Tidskrift För
Schack, 2006 nr. 5)

DIAGRAM 3

DIAGRAM 2
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Mesterrækken
Der er afviklet 4 runder, men der er
flere udsatte partier, så noget klart
billede af hvem, der kandiderer til at
blive klubmester, er der ikke. Dog har
Esben og Bent O. lagt sig i spidsen
med 21/

2
 efterfulgt af Børge, Arne og

Svend med hver 2 point og med
Mohammad, Palle og Jørn på de
sidste pladser.

Første Række
En hel del udsatte partier, men Jens er
kommet absolut bedst fra start med 21/

2

efter blot tre runder. På 2 point – også
efter tre runder – er der Arshak og
Arne, og som farlige outsidere bør
nævnes Jørgen Gammelgaard og
Bjørn Hemmingsen.

Anden række
Igen en del udsatte partier, specielt i-
det Erik Friberg ikke kunne deltage i
de tre første runder, ligesom klassen
har et ulige antal deltagere og dermed
en oversidder pr. spillerunde. Lige nu
er Bjarne Håkansson og Henrik
Madsen i spidsen med 3 point
efterfulgt af Børge Bengtsen med 21/

2
.

JB

Der var adskillige reaktioner på
redaktørens nødråb i nr. 4 2010. Der
er indkommet flere indlæg – fra egne
partier med analyse til ikke mindre
end to skakopgaver. Vi nøjes med én
opgave pr. nummer, så Arne W. Lar-
sens vil du møde i næste nr.
Tak – og der må meget gerne komme
nye indlæg; f.eks. er der flere med-
lemmer, som deltager i „udenbys“
turneringer; skriv og beret, selv om du
måske ikke lige vandt din gruppe. red.

Klubmesterskabet 2011

Tak til læserne Undskyld til læserne
Som det kan læses på side to, er der
meget, rigtig meget, man som ny
formand skal sætte sig ind i, erfare og
forholde sig til – og sætte iværk!
Det er den væsentligste grund til, at
det løbende, aktuelle stof – omtale og
referater af HT-kampe samt klubbens
interne og åbne turneringer – ikke har
fået højeste prioritet.
Nu er materialet leveret, og nr. 1 2011
udkommer med 2 måneders forsinkelse.
Beklager, og det vil ikke ske igen.   red.
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Indkaldelse
til ordinær generalforsamling
kl. 19.30 tirsdag d. 31. maj 2011

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af referatet i
klubbladet af GF 2010

3. Formandens beretning

4. Det reviderede regnskab

5. Behandling af indkomne forslag
a) Vedtægterne
b) Kontingent
c) Øvrige forslag

6. Valg. På valg er:
Jørn Brandt
Svend Sejersen
Benny Bengtsen
Arshak Ikilikian – suppleant
Steen Linnerup – revisor
(alle er villige til genvalg)

7. Eventuelt

Forslag til vedtægtsændringer og øvrige forslag skal være
bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen og
skal udsendes til alle medlemmer i deres fulde ordlyd senest
2 uger før generalforsamlingen.
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Goddag
og velkommen til

Benyt gerne gironummer

6478948
Hvidovre Skakklub

2650 Hvidovre

når du betaler kontingent.

Det er også muligt at betale over

Netbank
Når du er inde i din Netbank, skal du:
1. vælge kontooverførsel.
2. vælge den konto, som pengene

skal overføres fra.
3. skrive det beløb, der skal betales.
4. Dernæst skrive skakklubbens

kontonummer, som er: reg.nr.
3307 og kontonr. 6478948.

5. Til slut godkende betalingen.

Endelig kan du vælge at betale

kontant til kassereren eller
formanden.

Husk at betale kontingent
for kvartalerne i 2010-11:

Seniorer 230 kr.
Studerende 160 kr.
Pensionister 160 kr.
Dobb. medlemsskab 160 kr.
Pens. dobb. medlem. 95 kr.
Passiv 95 kr.

som besluttet på den
seneste generalforsamling

Erkan Bayhan

Jørgen Gammelgaard
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2610 Rødovre
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Ikilikian@artmusic.dk

Suppleant: Steen Andersen, Egevolden 24  4. mf.
2650 Hvidovre
Tlf. 33 31 83 53 & M 28 98 47 49
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Program for sæson 2010-11

April
TI 05. 4. runde KM 2011 alle klasser
TI 12. 5. runde KM 2011 II. klasse
TI 19. 6. runde KM 2011 II. klasse
TI 26. 5. runde KM 2011 M. klasse
TI 26. 5. runde KM 2011 I..klasse
TI 26. 7. runde KM 2011 II. klasse

Maj
TI 03. 6. runde KM 2011 M..klasse
TI 03. 6. runde KM 2011 I..klasse
TI 03. 8. runde KM 2011 II. klasse
TI 10. 7. runde KM 2011 M..klasse
TI 10. 7. runde KM 2011 I..klasse
TI 10. 9. runde KM 2011 II. klasse
TI 17. Klubaften – udsatte partier
TI 24. Klubaften – ud satte partier
 TI 31. Generalforsamling

Juni
TI 07. Klublynmesterskab

Bemærk
Vær opmærksom på, at der i M.klasse og I.klasse skal spilles 7 runder,

hvorimod der i II. klasse skal spilles 9 runder, dog med en oversidder i hver
runde, da der er et ulige antal deltagere – 9 – i klassen.

Når en spiller må udsætte et parti, skal både modstanderen og
turneringslederen (Jørn Brandt) orienteres så hurtigt som muligt.

Der er mulighed for at afvikle udsatte partier og spille partier på forskud. Disse
partier kan aftales spillet privat, eller der kan spilles i klubben på torsdage

efter aftale med Henning Gottfredsen.      JB
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I begyndelsen af turneringen var der
et par udsatte partier, idet Esben
skulle have færdiggjort sin phd-
opgave, inden der igen blev tid til
skak.
Efter tre runder var Bent O. i spidsen
med 21/

2
 point efterfulgt af Arne og

Børge.  Esben var nu kommet i gang
og spillede et parti mod Jørn, hvor han
satte en officer i slag. Det udnyttede
Jørn, som dog fulgte op med at sætte
dronningen rent i slag, og så var det
parti slut.

Efter 4 runder var Esben alene i
spidsen med 31/

2
 point foran Børge

med 3 point og Arne stadig med 21/
2

point, da Arne havde tabt til Esben.
Bent O. tabte til Mohammad og stod
derfor stadig på 21/

2
 point. I bunden

var Palle og Jørn med henholdsvis 1
og et 1/

2
 point.

I 6. runde blev mesterskabet reelt
afgjort, da Børge vandt over Esben,
som i slutningen af partiet var presset
helt i bund.
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Esben havde dog chancen for at blive
klubmester, men det forudsatte en sejr
i sidste runde over Bent O. og at
Børge ikke fik point mod Svend.

Det lykkedes ikke. Bent O. vandt over
Esben, og Børge spillede remis mod
Svend, og dette var ifølge begge
spillere et reelt remis parti. Arne tog
sig lidt sammen hen mod slutningen
af turneringen, og med sejre over
Palle og Jørn sluttede Arne sammen
Esben på en delt andenplads.

Herudover skal det nævnes, at Mo-
hammad har bidt sig fast i mesterræk-
ken med en total score på 3 point, og i

de tre tabspartier mod henholdsvis
Børge, Arne og Esben har Moham-
mad haft stillinger, der i hvert fald i de
to partier var indenfor remisgrænsen, så
en solid præstation af Mohammad.
Klubmester og klubmester for 25.
gang blev Børge Hjerrild Nielsen.
Børge er blevet behørigt fejret på
vores generalforsamling. Det er dog
en helt usædvanlig præstation at
kunne holde sig så konstant på toppen
igennem en så lang periode, så vi
følger op med en artikel i efteråret i
Skakbladet, samtidig med at Børge
kan fejre 40 års jubilæum som med-
lem af Hvidovre Skakklub.

JB

Mohammad Zewein har bidt sig fast i Mesterklassen
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Klubmesterskabet
1. klasse 2011
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Inden turneringen gik i gang, var der
stor tvivl om Jørgen Gammelgaards
rating.
Da vi endelig fik afklaret ratingtallet
fra DSUs ratingkartoteksfører Bjørn
Laursen, skulle Jørgen egentlig have
spillet i Mesterklassen, men turnerin-
gen var gået i gang.
Jørgen var derfor – på linje med Jens
Westergaard Madsen – favorit til at
vinde første klasse, mens resten af
gruppen lå og lurede som outsidere.

Efter tre runder var Jens W. alene i
spidsen med 21/

2
 point efterfulgt af

Jørgen, Bjørn og Arshak med 2 point.
I tredje runde vandt Bjørn over
Jørgen, og det var et parti, hvor Bjørn
fik et massivt pres på Jørgens stilling.
Da der var viste sig udsigt til officers-
tab, opgav Jørgen.

Efter 5. runde var Jørgen og Jens i
spidsen med 31/

2
 point.

Jens kunne i femte runde have afgjort,
hvem der skulle vinde første klasse,
idet Jens ved en sejr over Jørgen ville
have bragt sig 11/

2
 point foran – med

kun to runder tilbage. Sådan gik det
imidlertid ikke, for Jørgen vandt

partiet; igen et tæt parti, men bortset
fra åbningspillet var stillingen i
Jørgens favør.

Arne var ved at blande sig topstriden
med 3 point, hvorimod Arshak efter
tab i runderne 3 og 4 stadig stod på 2
point.

Vores andet nye medlem i denne
gruppe, Erkan, var på 21/

2
 point efter 5

runder. Ikke dårligt, da Erkan havde
spillet mod såvel Jens W. som Bjørn.

I de to sidste runder scorede Jørgen
max point og vandt dermed første
klasse med 51/

2
 point. Godt spillet, og

allerede fra efterårsturneringen
kommer Jørgen til at spille i Mester-
klassen.
Jens og Bjørn måtte nøjes med en delt
andenplads med 41/

2
 point. Arne

kunne have sluttet sig til denne
gruppe, men valgte at spille remis i
sidste runde mod Erkan og sluttede
dermed lige uden for præmierækken.

Tillykke til Jørgen med førstepladsen
i sin første turnering i Hvidovre
Skakklub. JB
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Klubmesterskabet
2. klasse 2011
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Erik Friberg tilmeldte sig anden
klasse lidt sent, idet han spillede med i
en anden turnering og derfor ikke
rigtigt kunne overskue, om 3 udsatte
partier kunne indhentes i løbet af tur-
neringen. Det lykkedes dog.

Anden klasse blev væsentligt mere
spændende end forventet.
Erik Friberg vandt med 6 point efter-
fulgt af 3 spillere med hver 51/

2
 point:

Børge Bengtsen, Bjarne Håkans-
son og Henrik Madsen.
Det skal skal nævnes, at Vagn
Jensen kunne være kommet á point
med Erik, hvis Vagn i sidste runde
havde vundet over Henrik.
Vagn tabte partiet, hvorved Henrik
fik del i andenpladsen og Vagn
havnede uden for præmierækken.
Men en flot turnering af Vagn; det
var 5 sejre og ingen remis!

Børge havde også chancen for at
vinden anden klasse, men det fordrede
en sejr over Bjarne i sidste runde. Det
lykkedes ikke, så derfor blev det til en
delt andenplads, men flot af klubben
næstældste aktive medlem.         JB

Læs lige:
Knud Højgaard
havde en artikel i
nr. 1 2011 om
hans første
turnering som
valbyspiller.
I den forbindelse
burde red. ha‘
skrevet, at Knud
stadig er medlem
af Hvidovre
Skakklub
– for det er han!

red.
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Først en undskyldning til de der gik for-
gæves til klubmesterskabet i LYN 2011.
Årsagen var, at der ikke var et turnerings-
skema til flere end 16 deltagere. Det sker
ikke igen til næste år eller til Julelyn!
Fremover skal vi nok sikre os, at skal
der kun spilles i én gruppe, så har vi de
relevante turneringsskemaer uanset antal
deltagere.
Så lykkedes det for Henning Jensen at
blive: Klubmester i LYN 2011.
Efter fem runder er Børge den eneste,
der har maksimumpoint, efterfulgt af Hen-
ning J. med 41/

2
 og Svend Sejersen med

4 point. Svend og Henning havde spillet
remis i første runde.
I syvende runde kom sensationen: Bjørn
slog med en afdækkerskak Børge. Desu-
den vandt Henning J. over Arshak og
Svend besejrede Benny.
I ottende runde spiller Børge og Henning
J. remis. Et parti, hvor Henning J. har
vundet en kvalitet og spiller på gevinst,
men pga. af reglen om rørt brik blev

Henning J. nødt til at bytte tårn for løber,
og så enedes man om remis.
Svend vandt over Peter, men det var først
efter denne runde, at det gik op for Henning
J., at Bjørn havde vundet over Børge, og
at Henning J. derfor nu var i spidsen.
Førstepladsen holdt Henning J. suverænt
ved at vinde de resterende syv runder, så
slutstillingen blev i mesterklassen: Nr.
1 Henning Jensen med 14 point af 15,
nummer to Børge med 131/

2
 og nummer

tre Svend med 13.
I første klasse blev førstepladsen delt mel-
lem Erkan Bayhan og Benny Bengtsen og
med Arne Rasmussen som nummer tre.
I anden klasse deltes førstepladsen
mellem Bjarne Håkansson og Henrik
Madsen og med Viktor Nielsen som
nummer tre. Godt gået af Viktor, som er
klubbens yngste medlem
Et stort tillykke til Henning Jensen med
det første klubmesterskab i lyn.
Præmierne må alle vinderne vente med
til generalforsamlingen i maj 2012.  JB

Viktor varmer op på vej til endnu en sejr
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Hjertesvigt
Det sker dagligt rundt om i landet; et hjerte

svigter, og skal den pågældende fortsætte
en fornuftig tilværelse, skal der hjælpes så

hurtigt som muligt.
Henning Gottfredsen og

Svend Sejersen har fået særlig uddanndelse.

Og hvordan kunne vi lige glemme
det. Nej vel, det har vi da heller
ikke, men pladsmangel i bladet
gør, at referat først kommer nu, og
det er trods alt bedre lidt sent end
aldrig. Men kort fortalt:
Same procedure as last year,..
yes Same procedure every year ,..
and we did our best.
Altså som sædvanligt festligt,
hyggeligt, spændende, med mange
konkurrencer, sjov, luksus
smørrebrød, øl og snaps, kaffe og
petit four, højt humør og præmier
til alle, masser af fællessang og
fløjtespil,… jo de gamle kan så
meget andet.

Vi var 15 tilmeldte, det var flot ud
af vore 20 aktive medlemmer.
Iversen måtte dog melde fra i
sidste stund, da han skulle på
hospitalet. Iversen er blevet frisk
igen. Vagn havde skrevet 7 vers
om de 20 træk til skafottet, et godt
initiativ af Vagn, som lige var
blevet medlem af klubben.
Hvad finder Vagn mon på til næste
år?
Som altid var der også sangen om
klubbens seje drenge med deres
uendelig mange skakkvaliteter. Og
den tager kegler, når Svend
akkompagnerer med sit sublime
fløjtespil. Nu var det sådan, at

05.02.2011
Hvad var det nu lige for en dag ?????.........Nå jahe..

se‚følig var det……………………

Nytårsfesten!
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Hjertestart
Hvidovre Badminton Club – HBC – har
anskaffet en hjertestartermaskine, som vi har
fået lov til at benytte, såfremt .... Den befinder
sig næsten lige inden for døren til hallen, og i
vores klubhus tv. i gangen hænger en entydig
brugsvejledning. Må den forblive ubenyttet!

begge sange går på melodien ”I en
kælder sort som kul”, så da vi
skulle synge klubbens sang, svitse-
de Svend lige over på melodien
”Højt for træets grønne top”, men
det klarede de seje drenge uden
problemer, især efter at have
styrket stemmebåndene i et par
glas klar Høker snaps.
Igen var det hold I og hold II, som
dystede om den ærefulde 1. præ-
mie. Der var f.eks. en quiz om den
gæve vikingetid, hvor hvert hold
havde en imponerende viden.
Der var også kasten med terninger,
og som noget nyt var der omvendt
lynskak, hvor man skulle slås først

ud af brættet. Finalen var igen
kampen på det store bræt, hvor de
2 hold udgør hvert sit sammentøm-
rede team. Specielt ved denne
kamphandling er, at hvert hold og
spillere skiftes til at trække, og det
er forbudt at tale sammen eller
give gode råd. Finalen blev meget
spændende. Hold I vandt på tid,
men stod også klart bedst. Samlet
vandt dog Hold II knebent og fik
dermed den ærefulde 1. præmie.
Igen i år blev det ”lidt senere”,
førend alle var gået hjem, og om
klublageret var tømt, ved jeg ikke,
men vi ses til næste år.

Torben
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Skakopgave fra fortiden

Løsningen

Opgaven blev præsenteret i nr. 1/2011,
og her er som lovet:
Løsningen, der jo er oplagt, når man
tænker sig om.
Det var der to, der gjorde, og de
kunne af stillingen se, at sorts seneste
træk kun kunne være b7–b5.
Derfor slår hvid: a5 x b6.
Derpå er sorts eneste træk K x a6,
hvorefter hvid lukker partiet med
T x a8 ++

De to dygtige var Henrik Madsen og
Viktor Nielsen, der begge havde
gennemskuet Vagn Jensens snedige
opgave.
Det er sjældent, at skakopgaver skal løses
ved at gå tilbage til fortiden i et parti.
Så stor tak til Vagn for at lytte til

redaktørens nødråb og reagere med
dette spændende bidrag til bladet.
Vagn havde som lovet lagt 5 kr. i
premie og yderligere hævet med en
æske chokolade til hver af 3 vindere.
Redaktøren havde lovet at supplere
med et beskedent nutidiigt
kontantbeløb – hhv. 40, 20 og 10 kr.
Der var som nævnt blot to rigtige
løsninger, og ved lodtrækning vandt
Henrik 1.-præmien og Viktor
snuppede således 2.- og 3.-præmierne.

red.
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Skakopgave – totrækker
med oprindelse i Financial Times

Opgaven er ikke helt dugfrisk, men lidt
pudsig. Det var derfor, Arne W. Larsen
sendte den til bladet, da redaktøren i nr.
4 bad medlemmerne bidrage med stof.
På vej hjem fra EM i NOVI SAD, fandt
to af vore GMere (britiske) denne opgave
i Financial Times.
Den ene opgav efter et kvarters tid. Så
kastede den anden sig over udfordringen,
og mens den første sad og smugkiggede,
løste han den på ca. 10 min.

Prøv selv, men lad computeren stå under
forsøget. Du behøver ikke skrive, hvor
megen tid du brugte – men det er da
tilladt.
Når du mener at have fundet løsningen,
så aflever den til redaktøren – senest
tirsdag d. 6. september 2011.
Der trækkes lod blandt de rigtige svar
om 3 præmier:
1.pr. 40 kr., 2.pr. 20 kr. 3.pr. 10 kr.

red.
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Dansk Skak Union 31. Maj 2011

Ratingliste – Hvidovre Skakklub
Tlf. nr. Navn Rat. År ELO

1. 3675 6883 Børge Hjerrild Nielsen 2015 2011 2084
2.  3880 0132 Poul Elgaard Hansen 1909 2004
3. 3210 0547 Esben Wilson Bruun 1888 2011 1974
4. 3675 1664 Arne Walther Larsen 1763 2011 1851
5. 8233 1029 Henning Jensen 1688 2011
6. 4047 4651 Bent O. Pedersen 1685 2011 1860

7. 3147 4410 Svend Sejersen 1656 2011 1859
8.        – Kim Frederiksen 1640 2010
9. 6614 2083 Palle Halkier Jørgensen 1609 2011

10. 5054 4853 Mohammed Zewain 1557 2011
11. 3645 8090 Jørgen Gammelgaard 1506 2011
12. 3647 2767 Jens Westergaard Madsen 1502 2011

13. 3634 1776 Bjørn Hemmingsen 1428 2011
14. 3675 0633 Jørn Brandt 1411 2011
15. 2898 4749 Steen Andersen 1401 2011
16. 2668 4204 Benny Bengtsen 1384 2011
17. 2143 6017 Erkan Bayhan 1323 2011
18. 3649 1295 Arshak Ikilikian 1312 2011

19. 2654 8486 Henrik Madsen 1220 2011
20. 3677 0470 Børge Bengtsen 1194 2011
21. 6010 1688 Torben Henriksen 1178 2011
22. 2032 4571 Bjarne Håkansson 1146 2011
23. 2624 6621 Robert Christensen 1124 2011
24. 2364 0742 Henning Gottfredsen 1122 2011

25. 3649 1410 Vagn Jensen 1092 2011
26. 5070 6957 Finn Gjerulff 1000 2011
27. 7553 0454 Peter Iversen 1000 2011
28. 3649 7968 Viktor Nielsen 1000 2011
29. 3649 6233 Bjarne Kildeskov 0
30. 4363 0222 Flemming Holten Nielsen 0
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SkakVitsen
Jeg besøgte en sønderjysk ven
og blev yderst forbløffet over
at se ham sidde og spille skak
med sin colliehund.
Jeg iagttog forbavset de to og
udbrød så:
„Jeg kan næsten ikke tro mine
egne øjne! Det er da den
klogeste hund, jeg nogensinde
har set!!“
Min ven rystede på hovedet:
„Den er nu ikke så kløgtig! Jeg
slår den i tre spil ud af fire ...“

Vagn Jensen

Efterårs-
turneringen

starter tirsdag

den 6. september

– har du husket

at melde dig til?

Det gør du hos formanden!

Henning Jensen spiller simultan i Hvidovre C
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Goddag
og velkommen til

Michell Daniel Szücs

Robert Christensen
Farvel til

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Bayram Bozkurt

Husk at
melde dig til
Urmatchen
mod
Damhus Skakklub
(tidl. Rødovre
Skakklub).
Den bliver spillet
tirsdag d. 30. august
på hjemmebane i
vores klubhus –
mødetid kl. 19.00.

JULI
ON 06. Skakværkstedet
TO 14. Skakværkstedet

ON 20. Skakværkstedet
TO 28. Skakværkstedet

AUGUST
ON 03. Skakværkstedet
TO 11. Skakværkstedet

ON 17. Skakværkstedet

Kig ind i

Skakværkstedet
– tag et parti med, som Svend

Sejersen kan gennemgå
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Opkræves halvårligt for 2 kvartaler, henholdsvis hver d. 1.1 og d. 1.7
og kan indbetales på følgende måder:

Via Netbank
A: Vælg „Bankoverførsel fra egen konto“ til klubbens bankkonto nr.

1551-3307503050, eller
B: Vælg „Betal indbetalingskort“ til klubbens girokonto 6478948.

(Klik<01> i korttype, spring næste felt over og skriv girokontonummeret i det
sidste felt).
Husk at oplyse navn i meddelelse til modtageren
(tekst på modtagers kontoudskrift/meddelelse til beløbsmodtager).

På posthus
Indbetal med et giroindbetalingskort, som du har modtaget af klubben.
(Bemærk at posthuset opkræver gebyr ved denne betalings måde).

              Husk at oplyse navn på indbetalingskortet.

Kontant
Betal kontant i klubben til kassereren eller formanden.

Kvartalskontingentet er:
Seniorer 215 kr.
Pensionister 187 kr.
Studerende 187 kr.
Juniorer 95 kr.
Dobbelt medlemskab 160 kr.
Pensionister dobbelt medlemskab 95 kr.
Passiv 95 kr.

Bemærk: Udmeldelse kan kun ske i henhold til KSU´s regler,
dvs. med virkning fra hvert kvartals udgang,

henholdsvis  pr. 31.3,   pr. 30.6,  pr. 30.9 eller pr. 31.12.

Du skal derfor huske at give formanden eller kassereren besked allersenest
d. 14.3,  d. 14.6,  d. 14. 9  eller d. 10.12. Har du overholdt opsigelsesreglerne,

vil for meget indbetalt kvartalskontingent blive tilbagebetalt.

Kontingentet
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JULI
TI 05. Aktiv Sommer, Hovedbiblioteket
TI 05. Sommer Grand Prix

ON 06. Skakværkstedet
TI 12. Aktiv Sommer, Hovedbiblioteket
TI 12. Sommer Grand Prix

TO 14. Skakværkstedet
TI 19. Aktiv Sommer, Hovedbiblioteket
TI 19. Sommer Grand Prix

ON 20. Skakværkstedet
TI 26. Aktiv Sommer, Hovedbiblioteket
TI 26. Sommer Grand Prix

TO 28. Skakværkstedet

AUGUST
TI 02. Sommer Grand Prix

ON 03. Skakværkstedet
TI 09. Sommer Grand Prix

TO 11. Skakværkstedet
TI 16. Sommer Grand Prix

ON 17. Skakværkstedet
TO 18. Simultanskak
LØ 20. Simultanskak
TI 23. Sommer Grand Prix

LØ 27. Simultan skak
TI 30. Urmatch hjemme mod Rødovre

SEPTEMBER
TI 06. Efterårsturnering 1. runde
TI 13. Efterårsturnering 2. runde
TI 20. Klubaften, udsatte partier
TI 27. Efterårsturnering 3. runde

Hermed program for hele
sæsonen 2011- 2012. Der kan
komme ændringer, da KSU
holdturneringen først
fastlægges endeligt en gang i
september. Ligeledes er det
heller ikke afklaret, hvor
mange der vil spille med i
Efterårsturneringen og
Klubmesterskabet, men der er
i programmet regnet med
maksimalt 10 deltagere i hver
gruppe.

Programmet er desuden
udarbejdet med det formål, at
få en klar tilkendegivelse fra
alle medlemmer om, hvilke
turneringer de kunne tænke
sig at deltage i.

Hvidovre Skakklub
program 2011 - 2012

Programmet er lagt frem til og med generalforsamlingen
den sidste tirsdag i maj 2012.



OKTOBER
TI 04. Efterårsturnering 4. runde
TI 11. Efterårsturnering 5. runde
TI 18. Klubaften, udsatte partier

 FR 21. Danske Bank EMT, 1. runde
 LØ 22. Danske Bank EMT, 2. og 3. runde
  SØ 23. Danske Bank EMT, 4. og 5. runde

TI 25. Efterårsturnering 6. runde

NOVEMBER
TI 01. KSU holdturn. 1. runde – uge 44
TI 08. Efterårsturnering 7. runde
TI 15. Klubaften, udsatte partier
TI 22. KSU holdturn. 2. runde – uge 47
TI 29. Efterårsturnering 8. runde

DECEMBER
TI 06. KSU holdturn. 3. runde – uge 49
TI 13. Julelyn
TI 20. Klubaften, udsatte partier

2012
JANUAR

TI 03. Klubaften udsatte partier
TI 10. Efterårsturnering 9. runde; slut
TI 17. KSU holdturn. 4. runde – uge 3
TI 24. Klubaften
TI 31. KSU holdturn. 5. runde – uge 5

FEBRUAR
 LØ 04. Nytårskur

TI 07. Klubmesterskab 1. runde
TI 14. Klubmesterskab 2. runde
TI 21. KSU holdturn. 6. runde – uge 8
TI 28. Klubmesterskab 3. runde

MARTS
TI 06. Klubmesterskab 4. runde
TI 13. Klubaften, udsatte partier

 LØ 17. KSU holdturn. 7. runde – uge 11
Tapeten Ballerup - Afslutning

TI 20. Klubmesterskab 5. runde
TI 27. Klubmesterskab 6. runde

APRIL
TI 10. Klubaften, udsatte partier
TI 17. Klubmesterskab 7. runde
TI 24. Klubmesterskab 8. runde

MAJ
TI 01. Klubaften, udsatte partier
TI 08. Klubmesterskab 9. runde; slut
TI 15. Klubaften, evt. udsatte partier
TI 22. Klubaften, evt. udsatte partier
TI 29. Generalforsamling

SPECIALAKTIVITETER:

De 4 tirsdage i juli
„Aktiv Sommer, Hovedbiblioteket“ er for

skolebørn fra kl. 15.00 til kl.18.00.

Simultan skak
Torsdag den 18. august

fra kl. 15.00 til 18.00 i
Hvidovrevejens Butikscenter

Lørdag den 20. august
fra kl. 11.00 til 14.00 i Hvidovre C

Lørdag den 27. august
fra kl. 11.00 til 14.00 i
Frihedens Butikscenter

19
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Hvidovre Skakklub spiller hver eneste tirsdag året rundt – undtagen på hellig-
dage og ugen mellem jul og nytår. Skakken starter kl. 19.00 og alle er
velkomne til at kigge ind og få et parti eller tre med et medlem.
Særlige arrangementer og aktiviteter afvikles som det fremgår af kalenderen
på onsdage, torsdage eller i weekenden.

www.hvidovre-skakklub.dk
Klubhuset, Bibliotekvej 60 A
(lige overfor HBC-hallen)

Bestyrelsen 2011-12

HVIDOVRE

SKAKBLAD

Redaktion:
Bjarne Håkansson
      (ans.)

Redaktionen sluttet
d. 18. juli 2011

Næste nr. er planlagt
udsendt
oktober 2011

Sidste frist for
artikler,
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etc.:
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2650 Hvidovre, tlf.: 36 75 70 85
wewerhen@yahoo.dk

Næstfmd: Henning Jensen, Lange-Müllersgade 2, 3.tv.
2100 Kbh. Ø, 82 33 10 29, M: 26 33 12 70
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Ejd.chef: Henning Gottfredsen
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Udviklingen for Hvidovre Skakklub
er stadig meget positiv. Vi er nu oppe
på 35 medlemmer, og selv om vi har
måttet sige farvel til Knud Højgaard
efter 39 års medlemskab, og Bjørn
Hemmingsen og Benny Bengtsen
gerne ville have en pause fra skak, så
har det alligevel været muligt for os at
stille 3 hold i KSUs holdturnering.
Det positive i den forbindelse er, at
vores førstehold er blevet væsentligt
styrket, og vi derfor kan håbe på, at
holdet spiller sig op i førte række
igen. Andet holdet er også blevet
styrket, men selv om andetholdet
spiller i gruppe 3, så skal det møde
indtil flere hold, hvor der for hele
holdet er en ratingforskel på 200
ratingpoint i vores disfavør, så det
bedste vi kan håbe på, er en placering
midt i rækken. Tredjeholdet er på 4
mand, og det er vores ambition, at vi
til næste år vil kunne stille 3 hold med
hver 8 mand i KSUs holdturnering.
Programmet for resten af sæsonen

ligger fast og fremgår andet sted i
bladet. I den forbindelse vil jeg gerne
bede jer om, at I selv søger de nødven-
dige oplysninger om spillested og tids-
punkt, enten i de udleverede oversig-
ter eller på KSUs hjemmeside.
Angående vores egen hjemmeside, så
har Palle Halkier Jørgensen overtaget
ansvaret for denne, og sammen med
Bjarne Håkansson regner vi med, at
vores hjemmeside dels bliver ajourført
og dels kan anvendes som vores profil
udadtil, hvad det har skortet på det
sidste års tid.
Efterårsturneringen er godt i gang.
Hvis der er behov for at melde afbud,
så gøres det til modstanderen og til
turneringslederen!
Hvis afbudes gives til mig, og du øn-
sker, jeg skal videregive oplysningen
til din modstander, så venligst gør det
via mail.
Hurtige beskeder afleveret mundtligt
om tirsdagen, når jeg selv spiller parti,
risikerer at gå tabt. De, der ikke har
mail, kan i stedet give mig en seddel.
Til sidst en opfordring: Når I om
tirsdagen får udleveret relevant skrift-
lig information om turneringer mv., så
venligst tag denne information med
hjem og gem den!

Med venlig hilsen

Jørn Brandt
Formand

Formandens
kommentar
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– spillet den 30. august 2011
Hvidovre Skakklub var i år værter, og
vi var bagud 0 – 5 efter sidste års
kamp.
Som bekendt spilles der om et skakur,
og vinderen er den klub, der først når
30 point.
Optakten til matchen var lidt kaotisk,
idet der kom nogle sidste øjebliks
tilmeldinger, og en meget tidlig
tilmelding fra Knud Højgaard var ikke

Urmatch Hvidovre Skakklub > < Damhus Skakklub
blev registreret, så da fejlen blev opda-
get, var Hvidovre holdet allerede sat.
Det blev Knud Højgaard vist lidt sur
over, han meldte sig i hvert fald ud af
klubben umiddelbart efter, så den
udmeldelse må formanden tage på sin
kappe.
Konsekvensen er, at næste gang vi
skal spille urmatch mod Damhus i
2013, lejer vi os ind på Risbjerggård,
så alle, der ønsker at spille, kan deltage.

Vi vandt matchen 81/
2
 mod 31/

2
, så vi

nu har udlignet stillingen.
Partiet mellem Børge og Bent Kølvig
var meget spændende, men endte

Hvidovre Damhus Resultat

Børge Nielsen Bent Kølvig 0-1

Esben Bruun Jens Akhøj 1-0

Henning Jensen Jan Ejler 1-0

Svend Sejersen Leif K. Sørensen 1/
2
-1/

2

Palle Halkier Jørgensen Poul Busk Sørensen 1-0

Jørgen Gammelgaard Bjørn Enemark 1-0

Jens Westergaard Madsen Jens Carl Hvid 1/
2
-1/

2

Jørn Brandt Ejvind Funch Carlsen 0-1

Steen Andersen Per Kühlmann 1-0

Arshak Ikilikian Bjørn Gemzøe 1/
2
-1/

2

Henrik Madsen Knud Hornhaver 1-0

Vagn Jensen Bent Breinholt 1-0

Resultat             81/2-3
1/2

med, at Bent Kølvig fik presset
Børges stilling og vandt en officer og
kort efter indstillede Børge kampen.

JB
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1 Bennt O. Pedersen

2 Jørgen Kampp

3 Svend Sejersen

4 Mohammad Zewain

5 Børge Nielsen

6 Esben W. Bruun

7 Jørgen Gammelgaard

8 Palle H. Jørgensen

8 2 3 4 5 6 7

u  1 1   1/
2

  1/
2

u  3

7 1 8 3 4 5 6
1/

2
 0 u 1/

2
  0   0  1

6 7 1 2 8 4 5

0  0  0    1/2   0  0  1/2

5 6 7 1 2 3 8

0  0 1  1/2  1  1    31/2

4 8 6 7 1 2 3

1  1/
2

1    1/
2

 1/
2

 1   41/
2

3 4 5 8 7 1 2

1  1  0   0   0  u  2

2 3 4 5 6 8 1
1/

2
1  0   1/

2
  1   1  4

1 5 2 6 3 7 4

u 1/
2

 u   1   1   0  21/
2

Runde/Navn 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r Point Place-
i alt ring

Efterårsturnering 2011
gr. 1 – stilling pr. 22.11.

Børge fører – det er ikke usædvanligt.
Men at ikke mindre end fire mand
puster ham mere eller mindre i nakken
er bestemt ikke almindeligt.
Faktisk kan Bent O. med sejre i hans
sidste 3 partier lægge sig på en urørlig
førsteplads.
Palle og Jørgen er også meget tæt på,
og Mohammad kan med hjælp fra
Svend og en pind i sit sidste parti
komme på siden af Børge. bh



5

1 Arshak Ikilikian

2 Jørn Brandt

3 Arne Rasmussen

4 Jakob Lundborg

5 Erkan Bahan

6 Jens W. Madsen

7 Steen Andersen

8 X

8 2 3 4 5 6 7

X  u 1/
2

   0   0   1/
2

 1

7 1 8 3 4 5 6
1/

2
 u X   1/

2
  0 0  1

6 7 1 2 8 4 5
1/2

1/2
1/2   1/2 X  2

5 6 7 1 2 3 8

0 1 1   1  1 X  4

4 8 6 7 1 2 3

1 X u  u  1 1  3

3 4 5 8 7 1 2
1/

2
0  u   X   1 1/

2
 2

2 3 4 5 6 8 1
1/

2
1/

2
0   u  0 X  1

1 5 2 6 3 7 4

Runde/Navn 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r Point Place-
i alt ring

Efterårsturnering 2011
gr. 2 – stilling pr. 22.11.

Jakob ligner én, der har tænkt sig at
vinde gruppen. Hvis Erkan fortsætter,
som han er startet, ja så bliver han
førstemand.
Jens har mulighed for at komme op på
4 p., men det resultat holder næppe til
en placering som nr. 1.
Arne, og især Arshak, Jørn og Steen
har virkelig fået at føle, atklubben har
fået nye medlemmer med styrke.
Hvem vinder? bh



6

   
   

 6
   

   
   

 2
  3

   
   

   
   

  4
  5

   
   

   
  5

 1
   

   
   

   
   

  6
   

   
   

3 
 4

   
   

   
 4

 5
   

   
   

   
 1

  2
   

   
   

6

   
 3

   
   

   
6

   
   

   
   

5 
 1

   
   

   
   

   
  2

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

2
   

   
   

   
3 

 4
   

   
   

 6

   
   

   
  1    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  1
   

   
   

   
4 

 2
   

   
   

   
   

  5
  3

6
2

3
4

5

5
1

6
3

4

4
5

1
2

6

3
6

5
1

2

2
3

4
6

1

1
4

2
5

3

N
r.

N
av

n 
/ K

lu
b

Po
in

t
Pl

ac
e-

R
at

in
g

R
at

in
g

1
2

3
4

5
i a

lt
ri

ng
fø

r
ef

te
r

N
r.

N
av

n 
/ K

lu
b

13
.9

.
27

.9
.

4.
10

.
11

.1
0.

25
.1

0.
8.

1 1
.

15
.1

1.
29

.1
1.

3.
1.

10
.1

.

1
2

3
4

5
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
N

r.
N

av
n 

/ K
lu

b

1 2 3 4 5 6

Sp
ill

ed
at

o 
/ R

un
de

nr
.

E
ri

k 
Fr

ib
er

g

B
ja

rn
e 

H
åk

an
ss

on

H
en

ri
k 

M
ad

se
n

B
ør

ge
 B

en
gt

se
n

M
ic

he
l D

an
ie

l S
zü

cs

X

X
 1 /

2
1

1
1 /

2
 X

1 /
2

31 /
2

 1
 1 /

2
X

 1 /
2

0
1

1 /
2

 X
31 /

2

 0
 1 /

2
0

1 /
2

X
u

u
X

1

 1
 X

1
0

1
u

 X
3

 0
 1 /

2
0

X
1 /

2
0

u
X

1

E
ft

er
år

st
ur

ne
ri

ng
 2

01
1 

gr
. 3

 –
 s

ti
lli

ng
 p

r.
 2

2.
11

.



7

   
   

 6
   

   
   

 2
  3

   
   

   
   

  4
  5

   
   

   
  5

 1
   

   
   

   
   

  6
   

   
   

3 
 4

   
   

   
 4

 5
   

   
   

   
 1

  2
   

   
   

6

   
 3

   
   

   
6

   
   

   
   

5 
 1

   
   

   
   

   
  2

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

2
   

   
   

   
3 

 4
   

   
   

 6

   
   

   
  1    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  1
   

   
   

   
4 

 2
   

   
   

   
   

  5
  3

6
2

3
4

5

5
1

6
3

4

4
5

1
2

6

3
6

5
1

2

2
3

4
6

1

1
4

2
5

3

N
r.

N
av

n 
/ K

lu
b

Po
in

t
Pl

ac
e-

R
at

in
g

R
at

in
g

1
2

3
4

5
i a

lt
ri

ng
fø

r
ef

te
r

N
r.

N
av

n 
/ K

lu
b

13
.9

.
27

.9
.

4.
10

.
11

.1
0.

25
.1

0.
8.

11
.

15
.1

1.
29

.1
1.

3.
1.

10
.1

.

1
2

3
4

5
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
N

r.
N

av
n 

/ K
lu

b

1 2 3 4 5 6

Sp
ill

ed
at

o 
/ R

un
de

nr
.

N
ie

ls

V
ik

to
r 

N
ie

ls
en

H
en

ni
ng

 G
ot

tf
re

ds
en

Pe
te

r 
Iv

er
se

n

V
ag

n 
Je

ns
en

X

X
 0

0
u

u
 X

u
0

 1
 1

X
 0

0
1

u
X

3

 1
 1

1
1

X
1

1
X

6

 0
 X

0
u

1
0

 X
1

2

 0
 0

1
X

u
0

0
0

X
1

E
ft

er
år

st
ur

ne
ri

ng
 2

01
1 

gr
. 4

 –
 s

ti
lli

ng
 p

r.
 2

2.
11

.



8

Sommer Grand Prix 2011
Navn Antal turn.- Point

runder

         MESTERKLASSE
Børge Nielsen 9 96
Henning Jensen 11 95
Svend Sejersen 8 80
Jørgen Gammelgaard 7 70
Bent O. Pedersen 5 42
Palle Jørgensen 4 39
Mark Kopiscke 1 10

         1. KLASSE
Erkan Bayhan 10 87
Arshak Ikilikian 9 74
Jørn Brandt 9 70
Arne Rasmussen 8 64
Steen Andersen 10 61
Jørgen Kamp 2 20
Mohammad Zewain 2 18
Erik Friberg 2 12
Bayram Bozkurt 1 6

         2. KLASSE
Bjarne Håkansson 10 69
Henrik Madsen 9 67
Vagn Jensen 9 66
Peter Iversen 9 62
Henning Gottfredsen 10 58
Michell Szücs 7 49
Jacob Lundberg 3 32
Viktor Nielsen 3 23

Det er en rigtig meget
hyggelig turnering, som 24
spillere deltog i.
Den ene, tyske Mark
Kopiscke, som havde
fortøjret sejlbåden i
lystbådehavnen ved
Langelinie, fik opsporet en
modstander fra temmelig
gamle dage – for ca. en halv
snes år siden – og fundet
frem til ham i Hvidovre
Skakklubs klubhus.
Imponerende, men også
udtryk for skak som
brobygger mellem ofte
meget forskellige
mennesker.

Turneringen løb over 11
runder, og der blev spillet i
alt 79 partier.
Ved beregningen af
placeringerne tælles
pointene sammen – dog kun
fra max. de 8 bedste
resultater.
Så ka‘ folk ta‘ på ferie med
ro i sindet, som Svend
Sejersen forklarer.

    bh



9

Turneringen løb som sædvanligt over
hele sommeren med i alt 11 runder og
sluttede den 23. august.
Turneringen blev i år meget spænden-
de, idet Henning Jensen og Børge H.
Nielsen længe konkurrerede om
førstepladsen. Som sædvanlig – fris-
tes jeg til at skrive – så vandt Børge,
men kun med ét point i forhold til
klubmesteren i lyn, Henning Jensen.
Tredjepladsen i mesterrækken gik til
Svend Sejersen, og det er godt klaret.
Det er nemlig også Svend, der arran-
gerer Sommer Grand Prix, og hver
tirsdag lægger runder og samtidig
fungerer han som turneringsleder!
Første klasse blev vundet af Erkan
Bayhan med Arshak på andenpladsen.
Ingen tvivl om, at Erkan vil stige

kraftigt i rating i de kommende turne-
ringer. Erkan spiller meget sikkert og
taber sjældent sine partier. Arshaks
meget chanceprægede spillestil gav i
denne turnering resultat med en vel-
fortjent anden plads, Jørn blev num-
mer tre.
I anden klasse blev ”lynspecialisten”
Bjarne ikke uventet nummer et, med
Henrik Madsen som nummer to og
Vagn Jensen på en tredjeplads. Det
var bare tre små point, der skilte
nummer et og tre, så et enkelt parti
mere vundet af Vagn havde vendt op
og ned på stillingen.
Der er præmier til alle tre vindere,
men de må vente med at få præmierne
til generalforsamlingen i maj 2012.

JB

Mark Kopiscke og Jørgen Gammelgaard genopfrisker kampen
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Danske Bank EMT i efterårsferien
blev igen en succes. Der var i alt 18
deltagere fordelt i tre grupper.
I gruppe A blev førstepladsen delt
mellem Dennis Jørgensen, Øbro
2187 i rating og Peter Grau, Læse-
foreningen 1997 i rating. I denne
gruppe var der glædeligt gensyn
med vores medlem i det jyske, Kim
Broksø, der nu spiller i Vejen
Skakklub, men i mange år spillede i
Hvidovre. Kim er stadig medlem i
vores klub – godt at se Kim igen.
Svend spillede en rigtig god turne-
ring og tabte kun et parti og fik en
fortjent tredjeplads.
I gruppe B havde vi fire spillere
med, Arshak. Jakob, Steen og Arne,
så vi havde sat forventningerne højt.
Desværre blev placeringerne som 1
og 2 delt mellem Poul Jacobsen,
Ejby og Jonbert Jensen, AS 04. Arne
sneg sig ind på tredjepladsen.
I gruppe C havde vi Henrik og
Viktor med, men vinderen blev
Mikkel Drygaard fra Tåstrup
Skakklub. Mikkel var også med i
februars DB EMT og fik som yngste
deltager en præmie, der bestod i
intet indskud i den Danske Bank

EMT. Man må sige, at Mikkel
udnyttede muligheden ved denne
gang at tage førstepræmien.
Henrik blev nummer to og tredje-
pladsen gik til Michell Szücs. Godt
spillet af Michell, der kun har været
medlem af klubben siden juli i år.
Til lykke til alle vinderne, der var
ovenud tilfredse med præmiernes
størrelse såvel som selve afviklin-
gen af arrangement, der blev sær-
deles vellykket pga. en stor indsats
fra Henning Gottfredsen, Svend
Sejersen og Steen Linnerup, så en
stor tak fra klubben.
Vi arrangerer først en åben turne-
ring igen til næste efterår, og vi må
så håbe på, at vi kan lokke flere af
vores egne spillere med i turnerin-
gen. Sikkert er det, at for alle
fremmede spillere bliver tilmelding
først accepteret, når der er betalt
indskud. Helt op til 7 eksterne
spillere meldte afbud inden for den
sidste uge, det er ikke
tilfredsstillende.
En stor tak til Danske Bank for
sponsorstøtten, hvilket er det, der
muliggør de attraktive førstepræ-
mier i grupperne. JB

EMT 21. til 23. oktober 2011
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Arshak kæmper for point og ære i gr. B

Fra venstre præmietagerne i gr. C: Henrik, Mikkel og Michell
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Hjertesvigt
Det sker dagligt rundt om i landet; et hjerte

svigter, og skal den pågældende fortsætte
en fornuftig tilværelse, skal der hjælpes så

hurtigt som muligt.
Henning Gottfredsen og

Svend Sejersen har fået særlig uddanndelse.

Arne W. Larsen sendte opgaven til bla-
det, da redaktøren i nr. 4 bad medlem-
merne bidrage med stof.
Fristen for at aflevere løsningen til redak-
tøren var tirsdag den 6. september 2011,
og der indkom én løsning – fra Vagn
Jensen.
Og som han skriver: „Hvid trækker
selvfølgelig 1. D g6 og lader begge tårne
stå i slag, fordi ved sorts træk“:
1. – K x d3 følger 2. Tc5++

1. – e6 x f5 følger 2. D x a6
1. – Lb5 følger 2. Tf4++
1. – e5 følger D x a6++
1. – (flyttes S. div steder) følger Tc5++
Det var da et dametræk med forslag; 5
rigtige løsningeer – men redaktøren
falder ikke i og overdrager alle 3 præmier
til opgaveløseren af den grund.
Vagn har virkelig fortjent en præmie, og
det var heldigvis 1.præmien, der blev
trukket ud, og den er leveret. red.

Der kunne
trækkes lod
blandt
de rigtige svar
om
3 præmier:
1.pr. 40 kr.,
2.pr. 20 kr.
3.pr. 10 kr.

LØSNINGENSkakopgave – totrækker

– med
oprindelse i
Financial
Times
– og første
løsning på
plads efter blot
31/2 minut
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Hjertestart
Hvidovre Badminton Club – HBC – har
anskaffet en hjertestartermaskine, som vi har
fået lov til at benytte, såfremt .... Den befinder
sig næsten lige inden for døren til hallen, og i
vores klubhus tv. i gangen hænger en entydig
brugsvejledning. Må den forblive ubenyttet!

1.holdet – 2. række, gruppe 2
stillingen i KSUs holdturnering 2011-2012

1. rk. gr.2 1.r 2. r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r Point Mpoint Plac

1 Damhus Sk 2 3 4 5 6 7 8
Point/plac.    2         3 5 0 3

2 Brøndby 1 1 8 3 4 5 6 7
Point/plac.    6         5 1 4 3

3 Jernbanen 1 7 1 2 8 4 5 6
Point/plac.    2    5 7 2 5

4 Valby 2 6 7 1 2 3 8 5
Point/plac.    8    2 10 2 4

5 K 41 4 8 6 7 1 2 3 4
Point/plac.  7  71/

2
 141/

2
4 1

6 Fr.berg 5 4 5 8 7 1 2 3
Point/plac.    0   1/

2
1/

2
0 8

7 Hvidovre 1 3 4 5 6 8 1 2
Point/plac.    6    6 12 4 2

8 Posten 1 5 2 6 3 7 4 1
Point/plac.    1

  
 3 4 0 7

1. Børge Hjerrild Nielsen 1935 2031
2. Esben Wilson Bruun 1888 1974
3. Arne Walther Larsen 1763 1845
4. Bent O. Pedersen 1715 1859
5. Svend Sejersen 1656 1859
6. Palle Halkier Jørgensen 1609
7. Mohammed Zewain 1557
8. Jens Westergaard Madsen 1462

Gennemsnit 1698 1913

             Gennemsnit rating ELO
Posten 1450
K 41 4 1719 1865
Frederiksberg 5 1315
Jernbanen 1 1514 1791
Valby 2 1753 1935
Damhus 3 1514 1619
Brøndby 1 1666 1975

bh
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2.holdet – 3. række
stillingen i KSUs holdturnering 2011-2012

1. rk. gr.2 1.r 2. r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r Point Mpoint Plac

1 Øbro 4 2 3 4 5 6 7 8
Point/plac.  41/

2
         5   X 91/

2
4 2

2 Valby 3 1 8 3 4 5 6 7
Point/plac.  31/

2
       X 31/

2
0 6

3 Hvidovre 2 7 1 2 8 4 5 6
Point/plac.  11/

2
   3   X 41/

2
0 5

4 Brøndby 2 6 7 1 2 3 8 5
Point/plac.  41/

2
   2   X 61/

2
2 4

5 Ishøj 1 8 6 7 1 2 3 4
Point/plac.   X    3  3 0 7

6 Taastrup 3 4 5 8 7 1 2 3
Point/plac.  31/

2
   5   X 81/

2
2 3

7 Amager 2 3 4 5 6 8 1 2
Point/plac.  61/

2
   6   X 121/

2
4 1

8 Oversidder 5 2 6 3 7 4 1

2.-holdet består af 8 solide spillere –
nemlig følgende:

rating ELO
1. Jørn Brandt 1411
2. Steen Andersen 1401
3. Erkan Bayhan 1323
4. Jakob Lundborg 1274
5. Arshak Ikilikian 1312
6. Erik Friberg Hansen 1258 1535
7. Børge Bengtsen 1194
8. Michell Daniel Szücs 1200

Gennemsnit 1296 1535

Resultaterne fra de første 2 runder ser
ikke prangende ud, men når man ser,
hvilken styrke holdets modstandere
møder op med, så er det bestemt ikke
så ringe endda.

                    Gennemsnitnit
rating ELO

Øbro 1512 1930
Valby 3 1513 1718
Brøndby 2 1289
Ishøj 1 1356
Taastrup 3 1199 1599
Amager 2 1402 1674

bh
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1. rk. gr.2 1.r 2. r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r Point Mpoint Plac

1 Gladsaxe 2 2 3 4 5 6 7 8
Point/plac.  11/

2
11/

2
0 4

2 Damhus 4 1 8 3 4 5 6 7
Point/plac.  21/2 21/2 2 3

3 Valby 4 7 1 2 8 4 5 6
Point/plac.   1/2

1/2 0 5

4 AS04 4 6 7 1 2 3 8 5
Point/plac.    4 4 2 1

5 BMS 5 8 6 7 1 2 3 4
Point/plac.  31/

2
 31/

2
2 2

6 Hvidovre 3 4 5 8 7 1 2 3
Point/plac.    0 0 0 6

7 Hvidovre 1 3 4 5 6 8 1 2
Point/plac.    6    6 12 4 2

8 Posten 1 5 2 6 3 7 4 1
Point/plac.    1

  
 3 4 0 7

3.holdet – 4. række
stillingen i KSUs holdturnering 2011-2012

3.-holdet er sammensat af    rating
1 Henning Gottfredsen 1122
2 Vagn jensen 1092
3 Viktor Nielsen 1000
4 Peter Iversen 1000

Gennemsnitnit 1053

Til sammenligning har de øvrige hold
i gennemsnit:  rating    ELO

Gladsaxe 2 1332
Damhus 4 1338
Valby 4 1191 1582
AS04 4 1364 1646
BMS 5 1297 1705

Det vil derfor være en stor
overraskelse, såfremt 3.-holdet henter
point til en placering bedre end nr. 6.
Til gengæld kan klubben glæde sig
over, at ikke mindre end 20
medlemmer har kastet sig ud i
holdkampen.
Det giver ikke så mange point – her
og nu – men møde med andre klubber
og deres spillere på udebane samt ikke
uvæsentlig; erfaring og rutine!

bh
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1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 Bg4 4. Nbd2
e6 5. Be2 c5 6. c3 Nc6 7. a3 Bd6 8.
O-O Rc8 9. b3 cxd4 10. cxd4 Bb8 11.
Bb2 O-O 12. h3 Bh5 13. Ne5 Bg6 14.
Ndf3 Qd6 15. b4 Ne4 se diagram 1:

Det parti, hvor jeg selv
mener, jeg spillede bedst,
var andet parti. Godt nok
tabte jeg; men burde nok

have vundet. Jeg lavede den
fejl, at han fik sin springer

ned på min halvdel – det
burde have været omvendt:

35. Nc4 Qd5 36. Ne5 Nxe5 37. Qxd5
exd5 38. dxe5 Kf7 39. a5 Rb3 40.
axb6 axb6 41. Ra7+ Ke6 42. Rxg7
Rb1+ 43. Kh2 Kxe5 44. Rxg6 Rxb5
se diagram 2:

16. b5 Ne7 17. a4 f6 18. Nxg6 hxg6
19. Ba3 Qd7 20. Bd3 Rc3 21. Bb4
Rcc8 22. Qb3 Bd6 23. Bxe4 Bxb4 24.
Qxb4 dxe4 25. Nd2 Nd5 26. Qb2 f5
27. Nb3 b6 28. Rfc1 Nb4 29. Rc3
Nd3 30. Qd2 Rxc3 31. Qxc3 Rc8 32.
Qd2 Qc7 33. Qa2 Qd7 34. Nd2 Rc3

45. h4 d4 46. exd4+ Kxd4 47. h5 f4
48. h6 Rh5+ 49. Kg1 b5 50. Rc6 b4
51. g4 fxg3 52. fxg3 b3 53. Kg2 b2
54. Rb6 Kc3 55. g4 Rxh6 56. Rxh6
b1=Q 57. Rc6+ Kd4 58. Rd6+ Ke5
59. Rd8 0-1

Arne Rasmussen

Arne Rasmussen 1409 > < Carsten Randløv 1777

Politiken Cup 2011
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Figur 1

Resultaterne

Følgende deltog i Politiken Cup:
Børge H. Nielsen, Bent O Pedersen,
Arne W. Larsen, Erik Friberg og sidst
Arne Rasmussen, som vi jo som
deltager må dele med Ishøj Skakklub.
Ingen overbevisende præstationer, in-
gen scorede over 4 p. i de ti runder.
Børge missede nok et p., men ifølge
Bent O. var det fair nok, at både han
og Arne W. Larsen sluttede med 4 p.
Erik fik 3 p. og Arne Rasmussen 21/

2
 p.

Ifølge deltagerne er det en hård
turnering med 10 runder på kun godt
en uge, så vil man deltage næste år, så
skal konditionen være i orden og man
skal også forberede sig. I 7 runde
spillede Bent O. mod en ung
nordmand og røg ind i en tabsvariant,
om hvilken Bent O. selv siger, han har
kendt i 50 år!! Bent O. har hvid,

se diagram

Politiken Cup 2011

Lg5! – Dd4+
Tad1 – Te8? Sort svigter sin
udvikling, springer burde ud.
Det er let at se, at hvid har stor fordel.
Kan det vindes her og nu? Bent O.
brugte 10 minutter, inden 10-øren faldt.
Lf1 – Det berømte stille træk! og afgø-
rende.
Df5 Springeren er fortabt
L+S – Sa6 Nu er det for sent.
D+D – f+D
L+S – b+L
Kf1 – opgivet

JB

Styrke Navn Klub rating elo point slutplac.? ? ny rating?
(=start-plac.)
118 Børge H. Nielsen Hvidovre Skakklub 2012 2083 4 221-251 6,75 1935

206 Bent O. Pedersen Hvidovre Skakklub 1685 1860 4 221-251 3 1715

210 Arne W. Larsen Hvidovre Skakklub 1763 1851 4 221-251 4 1763

274 Erik Friberg Ishøj Skakklub 1235 1539 3 274-289 1,8 1244

285 Arne Rasmussen Ishøj Skakklub 1409      – 21/
2

290-299 2 1432
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5  fra Hvidovre tog til  LO-skolen i Hel-
singør. Undertegnede med optimistisk
forventet 5 p. (50%) .
Det var fine lokaler, godt lys, god plads,
behagelige stole og gratis kaffe, te og is-
vand ad libitum.
Flotte omgivelser og udsigt over Øre-
sund til Skåne. Arrangementet forløb
perfekt:  5

1. runde: Hvid mod stærk tysker med
ELO på 2298. Jeg lavede et par småfejl
i fransk, som straks blev straffet.

2. runde: Sort mod norsk 13årig  med 0
ELO og lokal 1288. Vandt officer i 9.
træk i siciliansk og det var det.

3. runde: Hvid mod dansker med ELO
på 2089. Tabte i kongeindisk i 48 træk.

I 1. og 3. runde spillede jeg, for mig,
uforberedte åbninger? Noget roderi.
Måske nerver?? Mit dårlige forsvar er:
To runder søndag; først hurtigt, så lang
ventetid og så stærk modstander.

4. runde: Sort mod ung norsk pige
(dame) og ELO på 0, lokal 1518. SEJ
„jente“ strittede imod i 70 træk! Hun
burde have opgivet i 41., men med flere
farlige ide-er i slutspillet, så var det OK.
Vi gamle kan jo  trættes!

5. runde: Hvid mod norsk dreng, der
havde ELO på 2052. Blev stille og roligt

„kørt over“ i en sicilianer.

6. runde: Sort mod italiener. Hans ELO
var 2021. Endelig laver modstanderen
„småfejl“ i en Grünfeld.
Lodtrækningen havde givet 3 hvide + 3
sorte imod normalt omvendt, men nu
var én træt-træt i hovedet.

7. runde: Hvid mod ung nordmand på
ELO 2061. Black-out. Tabsvariant jeg
har kendt i 50 år. UHA!

8. runde: Sort mod dansker med ELO
2079. Sovet godt. Mindre træt. Bedre
humør – men ser for lidt.

9. runde: Hvid mod senior-nordmand
med ELO 1671. Endelig hvid gevinst i
Skandinavisk.

10. runde: Sort mod dansker. ELO 2140.
Tabte efter grov fejl i et Grünfeldslut-
spil.

Var det så et dårligt resultat?  Både ja og
nej! Børge missede nok 1 p. Jeg (kun
40%) og Arne W. har nok den styrke,
der svarer hertil.
Arne R. og Erik kan jeg ikke vurdere,
men de hyggede sig! OVERORDNET:
En herlig og sjov oplevelse, som varmt
kan anbefales, men hårdt er det. Bedre
kondi og bedre forberedelse havde nok
hjulpet!         Bent O.

Politiken Cup 2011

Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total
Børge H. Nielsen 1 0 1/2 0 1/2 1 1 0 0 0 4
Bent O. Pedersen 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4
Arne W. Larsen 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4
Arne Rasmussen 0 0 0 1 0 1 0 1/

2
0 0    21/

2
Erik Friberg 0 0 1 0 0 1/

2
1/

2
1 0 0 3
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I slutningen af september (den 28.)
kunne Børge Hjerrild Nielsen fejre 40
års jubilæum i klubben. I den
anledning ville vi gerne have et
interview med Børge, idet han i
indeværende år også er blevet
klubmester for 25 gang. Men Børge er
ikke interesseret i dette, så i stedet må
vi fejre de to mærkedag med at
gengive et parti fra Politiken Cup i
2003 hvor Børge havde hvid mod IM
Tomi Nybäck fra Finland,
Ratingforskel ca. 400 point. Børge
tilbød remis efter 41 træk og det blev
straks accepteret af Tomi Nybäck, der
efterfølgende mente, at Børge stod
bedst. Prøv selv at spille partiet
igennem, det er gengivet i en
kommenteret udgave på næste side.
Det er sjældent ,at vi har mulighed for

40 års jubilæum og
85 års fødselsdag

Klubbens ældste medlem, Bent O.
Pedersen, havde 85 år fødselsdag den
12. september. Bent O blev fejret med
en stor fest, hvor vores nabo HBC
Hallens restaurant stod for det
kulinariske og ifølge Bent O kan det
varmt anbefales til andre, da
kvaliteten var helt i top. Hvidovre
Skakklub markerede fødselsdagen
med en vingave.  JB

at se Børges partier med spillere uden
for Hvidovre Skakklub. Traditionen
tro fejres jubilæer ved den årlige
Generalforsamling, hvilket også vil
være tilfældet for Børge. JB
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Goddag
og velkommen til

Benny Bengtsen,
Knud Højgaard

og
Bjørn Hemmingsen

Farvel til

Den sene
udsendelse

af bladet har flere årsager; dels
redaktionelle, dels tekniske.
RedAktionen beklager!

Artiklen om de tre  simultan-
opvisninger må udskydes til
næste nr., ligesom den aktuelle
styrkeliste.
Desuden ser RedAktionen
frem til referater fra de tre
holds kampe i holdturneringen
– suppleret med analyse af
partier fra nogle af de mange
partier.

Niels Døssing

Jørgen Kamp

Jakob Lundborg
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Opkræves halvårligt for 2 kvartaler, henholdsvis hver d. 1.1 og d. 1.7
og kan indbetales på følgende måder:

Via Netbank
A: Vælg „Bankoverførsel fra egen konto“ til klubbens bankkonto nr.

1551-3307503050, eller
B: Vælg „Betal indbetalingskort“ til klubbens girokonto 6478948.

(Klik<01> i korttype, spring næste felt over og skriv girokontonummeret i det
sidste felt).
Husk at oplyse navn i meddelelse til modtageren
(tekst på modtagers kontoudskrift/meddelelse til beløbsmodtager).

På posthus
Indbetal med et giroindbetalingskort, som du har modtaget af klubben.
(Bemærk at posthuset opkræver gebyr ved denne betalings måde).

              Husk at oplyse navn på indbetalingskortet.

Kontant
Betal kontant i klubben til kassereren eller formanden.

Kvartalskontingentet er:
Seniorer 215 kr.
Pensionister 187 kr.
Studerende 187 kr.
Juniorer 95 kr.
Dobbelt medlemskab 160 kr.
Pensionister dobbelt medlemskab 95 kr.
Passiv 95 kr.

Bemærk: Udmeldelse kan kun ske i henhold til KSU´s regler,
dvs. med virkning fra hvert kvartals udgang,

henholdsvis  pr. 31.3,   pr. 30.6,  pr. 30.9 eller pr. 31.12.

Du skal derfor huske at give formanden eller kassereren besked allersenest
d. 14.3,  d. 14.6,  d. 14. 9  eller d. 10.12. Har du overholdt opsigelsesreglerne,

vil for meget indbetalt kvartalskontingent blive tilbagebetalt.

Kontingentet
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NOVEMBER
TI 22. Efterårsturnering gr. 3 og 4:

7. runde / Udsatte partier
TI 29. Efterårsturnering

gr. 1 og 2: 7. og sidste runde,
gr. 3 og 4: 8. runde

DECEMBER
TI 06. KSU holdturn. kl. 19.00:

1-hold 3. runde hjemme, K41-4
3.-hold 2. runde ude kl. 19.30
mod Damhus 4

TO 08 2.-hold 3. runde ude kl. 19.00
mod Valby 3

TI 13. Julelyn
TI 20. Klubaften, Udsatte partier

Hermed programmet for
resten af sæsonen 2011- 2012.
Desuden er det endnu ikke
afklaret, hvor mange der vil
spille med i Klubmesterskabet,
men der er i programmet
regnet med maksimalt 10
deltagere i hver gruppe.

Hvidovre Skakklub
program 2011 - 2012

Programmet er lagt frem til og med generalforsamlingen
den sidste tirsdag i maj 2012.

2012
JANUAR

TI 03. Efterårsturnering gr. 3 og 4:
9. runde / Klubaften udsatte partier

TI 10. Efterårsturnering gr. 3 og 4:
10.og sidste runde /
Klubaften, Udsatte partier

TI 17. 2.-hold 4. runde oversidder
TI 17. 3.-hold 3. runde hjemme kl. 19.00

mod BMS 5
 ON 18. 1.-hold 4. runde ude kl. 19.30

mod Frederiksberg 5
TI 24. Klubaften, Udsatte partier

MA 30. 1.hold 5. runde ude kl. 19.00
mod Posten

TI 31. 2.hold 5. runde hjemme kl. 19.00
mod Brøndby 2

FEBRUAR
TO 2. 3.-hold 4. runde ude kl.19.00

mod Valby 4
 LØ 04. Nytårskur

TI 07. Klubmesterskab 1. runde kl.19.00
TI 14. Klubmesterskab 2. runde kl.19.00

MA 20. 2-hold 6. runde ude kl. 19.30
mod Ishøj 1

TI 21. 1.-hold 6. runde hjemme kl. 19.00
mod Damhus 3
3.-hold 5. runde ude kl. 19.15
mod Gladsaxe 2

TI 28. Klubmesterskab 3. runde kl.19.00



MARTS
TI 06. Klubmesterskab 4. runde kl.19.00
TI 13. Klubaften, udsatte partier

 LØ 17. KSU holdturn. 7. runde fælles
afslutning i Tapeten Ballerup:
1.-hold 7. runde „ude“ kl. 13.00
mod Brøndby 1

LØ 17. 2.-hold 7. runde „hjemme“
kl.13.00 mod Taastrup 3

TI 20. Klubmesterskab 5. runde kl.19.00
TI 27. Klubmesterskab 6. runde kl.19.00

APRIL
TI 03. Klubaften, udsatte partier
TI 10. Klubaften, udsatte partier
TI 17. Klubmesterskab 7. runde kl.19.00
TI 24. Klubmesterskab 8. runde kl.19.00

MAJ
TI 01. Klubaften, udsatte partier
TI 08. Klubmesterskab 9. runde kl.19.00
TI 15. Klubaften, evt. udsatte partier
TI 22. Klubaften, evt. udsatte partier
TI 29. Generalforsamling kl. 19.30
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Læg mærke til
tirsdag den 13.

december

Julelyn
der er en af de

største succeser
– hvert år

Når Julelyn er
sunket

og julen overstået,
så mødes vi til

Nytårskur
lørdag den 4. februar
hvor vi hygger os i

den koldeste tid



Hvidovre Skakklub spiller hver eneste tirsdag året rundt – undtagen på hellig-
dage og ugen mellem jul og nytår. Skakken starter kl. 19.00 og alle er
velkomne til at kigge ind og få et parti eller tre med et medlem.
Særlige arrangementer og aktiviteter afvikles som det fremgår af kalenderen
på onsdage, torsdage eller i weekenden.

www.hvidovre-skakklub.dk
Klubhuset, Bibliotekvej 60 A
(lige overfor HBC-hallen)
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