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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



1010

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



1616

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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HVIDOVRE

SKAKBLAD

www.hvidovre-skakklub.dk
Klubhuset, Bibliotekvej 60 A

(lige overfor HBC-hallen)

Redaktion:
Bjarne Håkansson
      (ans.)

Redaktionen sluttet
d. 14. april 2011

Næste nr. er planlagt
udsendt
juni 2011

Sidste frist for
artikler,
egne partianalyser,
turneringsreferater
etc.:
tirsdag den
24. maj 2011 til

Bjarne Håkansson
Rødager Allé 36 C 2.th
2610 Rødovre
M: 20 32 45 71
Mail: bjarne-haak@
hvidovre-skakklub.dk

Bestyrelsen 2010-11

Formand: Jørn Brandt, Brøndbyskel  20
2650 Hvidovre, tlf. 36 75 06 33 & 40 38 92 50
kj@kjbrandt.dk

Kasserer: Torben Henriksen, M. Bechs Allé 65,
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
1029@ab-nymindegaard.dk

Ejd.chef: Henning Gottfredsen
Egevolden 212 st tv, 2650 Hvidovre
tlf. 23 64 07 42

Kommentator:Svend Sejersen, Hvidovregade 31 B st tv
2650 Hvidovre, tlf. M 31 47 44 10
formand@hvidovre-skakklub.dk

Hjemmeside: Benny Bengtsen, c/o Ulla Larsson,
P.G. Ramms Allé 13 - 4. tv, 2000 Frederiksberg
tlf. M: 26 68 42 04, jomfruboy64@hotmail.com

Suppleant: Arshak Ikilikian, Bødkerporten 37
2650 Hvidovre, tlf. 36 49 12 95 & 21 43 59 45
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


