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Den dobbelte 2010 klubmester Børge H. Nielsen ifærd med omkampen med
Henning Jensen om mesterskabet i lynskak



Børge H. Nielsen Klubmester 2010
Bortset fra årstallet kunne overskriften
være hentet sidste år – eller næsten
hvert eneste andet af de foregående
ca. 25 år. Tillykke Børge H.
Men jeg er sikker på, at det aldrig
bliver trivielt for mesteren; der bliver
jo aldrig givet noget væk, når det
virkelig gælder mesterskabet – med
8,5/9 p. var der 1,5 p til nr. 2 Esben
Bruun.
Det var kun Arne W. Larsen, der var i

stand til at vriste bare et halvt point
fra mesteren – flot, og Arne tog en fin
3.-plads med 6,5.
Så er der – helt forståeligt – et „hul“
til den anden ende af skalaen.
Det skyldes dels deltagernes ønske
om at spille i den bedste række – man
lærer også af tævene – dels
turneringsledelsens ønske om at
fordele de i malt 18 deltagere i to
nogenlunde lige store grupper.

red.
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Torben Henriksen klar vinder af
Første række

Der blev ikke givet ved dørene, når
kassereren spillede om point. Kun to
formåede at tage 1/2 fra ham, så med
5/6 point gik han ubesejret gennem
trængslerne. Tillykke Torben H.
„Nye“ Robert Christensen tabte kun
til Torben og delte derfor 2.-pladsen
med Børge Bengtsen, der som vin-
deren var ubesejret, men „kun“ fik
remis 4 gange.

Arne Rasmussen endte pointmæssigt
under årlig standard på 4.-pladsen.
Fin Gjerulff, Bjarne Håkansson og
Henning Gottfredsen gjorde ikke
meget væsen af sig – sidstnævnte
måske fordi han under partierne
påtager sig at sørge for kaffe på
kanden og ofte lidt sødt i skålen til de
kæmpende.

red.
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Henrik Madsen møder Arne Rasmussen i Henriks første klubmesterskabsoplevelse.
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Børge H. Nielsen på vej mod 12,5; det er Hemmingsen, der sidder og lægger ryg til.

Det er set mange gange før – og
sådan var det også i denne
turnering. Der var kamp til stregen,
stillinger som balancerende på
katastroferanden, afbidte negle,
dirrende urvinger, rystende
hænder, åndeløse tilskuere – kort
sagt spænding til det sidste.
Det er jo benhårdt at knokle på i 11
partier med bare 5 minutter til at
banke modstanderen.
Det var der ingen, der formåede,
men det var tæt, meget tæt på.
Henning Jensen og Børge H.
Nielsen smed kun en halv hver –
de delte pointet.

Efter seriøse drøftelser enedes kom-
batanterne om at spille omspil, og
her trak Børge H. Nielsen på sin e-
norme turneringserfaring – og der-
med det længste strå: Klublynmester-
skabet 2010. Tilbage på tronen – tillykke!
Henning Jensen var i den grad tæt
på med hans 2.-plads.
I 1. klasse sejrede Benny Bengtsen
med 6,5 p. mens Arne Rasmussen
blev 2.
2. klasse blev vundet af Bjarne
Håkansson, Henning Gottfredsen
tog 2.-pladsen.
Gæsten Jørn H. sluttede flot med 8 p.

red.

Børge Nielsen igen klublynmester
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Hvid:Arne Rasmussen
Sort: Torben Henriksen
Spillet 20/4 2010

1. d4 e5?! Ikke helt sundt. Bl.a. spillet
en enkelt gang af Lasker, og der
udkom en dansk bog om åbningen for
nogle år siden, hvor det tykhovedede,
undskyld, tykhudede navn blev
foreslået. 2. c3 Ja, det kan vel spilles,
hvis man ikke vil lege med. Men dxe5
er bedre. exd4 3. cxd4 d5 Og nu
kunne stillingen lige så godt være
opstået i afbytningsvarianten i D-
gambit. 4. e3 Det er mere  normalt at
stille Lc1 uden for bønderne. Sf6 5.
Sf3 Ld6 6. Le2 c6 7. 0-0 0-0 8. Sbd2
Hvad med b3!? med hensigten La3 ?
Dc7 9. h3 Forhindrer en hvid officer
på g5, men svækker kongestillingen.
Lf5 10. b3 Se4 En naturlig udvikling
af brikkerne var Sbd7 fulgt af Tfe8.
11. Lb2 Lb4?
En besynderlig plan, og tempotab.
Man udvikler ikke sine brikker ved at
trække den samme brik to gange i
åbningen. 12. a3 Lc3 13. Dc1 Lxd2

Spielmann blev engang spurgt om Aljechines
kombinationer. Han svarede: „De imponerer mig ikke.
Dem kan jeg selv lave. Men hvordan bærer han sig ad
med at opnå de stillinger, hvor der kan kombineres?“

Aladdin er kendt for appelsinen i turbanen.

Aljechine eller Aladdin?
Afslået elefantgambit, spillet i foråret 2010

14. Sxd2 Sg5 15. Sf3 De7 16. Sxg5?
Dxg5 Med en trussel på h3. 17. Kh2
Dh6 18. Tg1 Straks g4 gav mere
initiativ. Sd7 19. Dd1 Dd6+ 20. Kh1
Sf6 Sorts løber er en stadig trussel
mod h-bonden. Afbytningsforsøget
21. Lg5? strander på Sxg5!, og hvis
22. hxg5??, så følger Dh6#! Hvad så
med den anden mulighed fra feltet d3?
21. Ld3?? Tf1 var meget bedre.
se diagram:
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Sorts spil ligner ikke Aljechines. Men
derfor kan han godt gribe en appelsin.
21. -Sg4!!
Ikke helt nemt at se. Det kunne godt
være Torbens hidtil smukkeste træk.
Der truer Dh2#, og 22. hxg4 Dh6#
løser ikke problemet. Og så truer der
også lige Sxf2+. Hvid må give
dronningen. 22. g3 I håb om et eller
andet mirakel. Sxf2+ 23. Kg2 Sxd1
24. Taxd1 Lxd3 25. Txd3 Tfe8 26.
a4 Db4 27. Ta1 Txe3! Torben er i
hopla. 28. Txe3 Dd2+ 29. Kf3 Dxb2
er godt for sort. 28. La3 Dxa3! Igen!
29. Txa3 Txd3 Et tårn bagud. Torben
er ikke engang i tidnød. Men der er
lige matten i bunden at håbe på. 30.
Ta2 Te8 31. b4 Tee3 32.  g4 Txh3
33. Te2 Kf8 Suk. 34. b5 Thg3+ 35.
Kg2 Txg4 Udplyndring. Den enkle
metode var Tdf3+ 36. Ke1 Te3. 36.
bxc6 bxc6 37. Tb2 Tgxd4 38. Tb8+
Ke7 39. Tb7+ Ke6 40. Txa7 Ta3 41.
opgivet. Miraklet udeblev. Og svaret
på overskriften må være: „Lidt af
begge dele.“

Noter af Sejersen

Jeg må efterhånden være den, der
har sat flest kommenterede partier i
bladet, men det giver tre ulemper.

Én enkelt spillers spilopfattelse
bliver fremherskende.

Bladet bliver noget ensformigt i
stilen.

Og sidst, men ikke mindst: Jeg
synes også, at et blad uden et spæn-
dende parti, jeg ikke har set, er kede-
ligt! Der må være andre, der enten har
spillet eller set et parti, de gerne vil
have i bladet. Hvordan gør man så?

Eget skakparti
Først og fremmest skal partiet have

et eller andet med klubben at gøre. Et
parti, man selv har spillet, er oplagt,
og så er man vel også den første til at
kommentere det.

Man skal have en pointe eller en
begrundelse for at bringe netop dette
parti. En ide med partiet. Et afgørende
eller betydningsfuldt parti er altid
godt.

Et aktuelt parti kan også bringes,
selv om det ikke er første kvalitet.
Men så skal man ikke overdrive
kommentarerne. Idealet er naturligvis
et smukt, fejlfrit, lærerigt parti.

Hvordan
kommenterer
man et parti?

af Svend Sejersen
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En andens skakparti
Hvis man ser et flot parti og gerne

vil kigge nærmere på det? Her skal
man først og fremmest sikre sig en
kopi eller en afskrift. Gør det med det
samme, ellers forpasses chancen. De
etiske krav er større, når man bringer
andres partier.

Man skal ikke hænge folk ud,
medmindre man er sikker på, at de
kan tåle det. Evt. kan man nøjes med
et diagram og partislutningen, hvis
antallet af fejl er graverende.

Valg af kommenteringsform
Ukommenterede partier bør være

være en sjælden undtagelse. Et parti
med korte, nøgterne kommentarer er
det minimalistiske ideal: kortfattet,
effektivt, og ret kedeligt, men
naturligvis tilladt.

Underholdningsværdien er større,
hvis man også har en historie at
fortælle.

Situationsbeskrivelser, spændende
personkarakteristikker, blomstrende
allegorier. citater, små hentydninger,
og en passende dosis personlighed,
humor og underfundigt sprog kan
gøre et kommenteret parti ret så
morsomt at læse, selv for mennesker
der ikke ved, hvordan brikkerne
trækker!

Men husk: Man må ikke overdrive,
og man skal holde sig på sporet.

Brug af computeranalyser
Jeg vil sige det med det samme,
computerkommentarer er monotone,

ret irrelevante og nogle gange direkte
vildledende. Det går ikke at skrive af
efter f.eks. en Fritz-analyse. Og de
bragte varianter er ofte så
kombinatoriske, risikobetonede og
lange, at de ikke er til megen hjælp
for almindelige spillere, mig selv
inklusive.

Og så har programmerne stadig
den irriterende vane, at når partiet er
tabt, så bringer de ikke den variant,
der giver de største praktiske
redningschancer, men den variant der
trækker tabet længst ud - ofte ved at
holde ophørsudsalg med klodserne,
indtil matten er nået.

Computerens stærke side er, at den
er god til at finde taktiske overseelser.
Så brugt med måde giver computeren
partikommentarer med færre fejl.

Hvor præcise og omfattende skal
kommentarerne være?
Man skal holde sig til de afgørende
skift i partiet. Emner kan være valg af
åbning, steder med svære valg,
oversete fejl, afgørende fejl, og de
mest indviklede steder med
forklarende varianter, gerne med et
diagram.

Et diagram er den ideelle appetit-
vækker. Man kan prøve at beskrive
trækkene objektivt, men i egne partier
er det også tilladt at skrive, hvad man
tænkte eller troede eller havde planer
om.

Er stillingen for indviklet til, at
man kan overskue den, skriver man
bare „uklart“, „med gensidige
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chancer“ eller lignende. Det er der
ingen, der lægger mærke til.

Hvor mange kommentatortegn skal
man bruge?
Så få som muligt! Mere end ét
udråbstegn er sjældent berettiget i et
helt parti. Og det samme med
spørgsmålstegn.

Træk med berettigede !! eller ?? er
uhyre sjældne. Og !? bruges alt for
ofte som en undskyldning for ikke at
forklare eller analysere stillingen. ?!
bør kun bruges ved træk med en god
ide, der desværre ikke er helt korrekt.

I stedet for at plastre et halvdårligt
parti til med spørgsmålstegn, kan man
ved de mindre graverende fejl nøjes
med en verbal kommentar som:
„Bedre var ...“ „Måske ...“ „En anden
ide var her ...“, og lignende.

Hvem er læseren?
Dette er et forfattertrick, som også
virker for skakkommentatorer. Man
forestiller sig en læser, og skriver, så
han kan forstå det!

Man må aldrig undervurdere sine
læsere. Det fylder også alt for meget.
Den, der har spillet partiet, er altid en
egnet målperson.

Korrekturlæsning
Det er en kendt sag, at man let overser
egne stavefejl, fordi man ved, hvad
der skal stå. Men det er der råd for.

Klubben har adskillige medlem-
mer, der uden problemer kan hjælpe
med at rette stavefejl og sproglige fejl.

Så det skal man bare benytte sig af.
Skaklige fejl i kommentarerne er

sværere at håndtere. Den smarte
metode er at gennemgå stillingen eller
hele partiet med en anden spiller,
inden det afleveres til trykning.

Risikerer jeg ikke. at modstanderne
lurer mig af?

Nej. Det er selvfølgelig en risiko.
når man bringer egne partier. Men så
kan man undlade at røbe den første
forbedring, man har fundet i sit eget
spil, og så er det måske modstanderen.
der bliver overrasket.

Der kan lige så godt ske det, at et
godt parti virker så skræmmende på
kommende modstandere, at de spiller
dårligt.

Hvad får jeg selv ud af det?
Udover tre dages-berømmelsen er der
tre sidegevinster.

Man lærer at kommentere et parti,
selvfølgelig.

Man får tilbagemeldinger - også
uventede - fra en hel del klubmedlem-
mer.

Og vigtigst: når man skal til at
begrunde valg af et bestemt træk,
tvinger man sig selv til at forstå stil-
linger, åbninger og partier bedre. Det
kommer helt af sig selv. Bare prøv!

Jeg vil kigge i arkiverne og senere
bringe nogle gamle partier, kommen-
teret af forskellige koryfæer. Så vil I
dels forstå, hvad jeg mener, dels lære
lidt om klubbens historie.
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1. e4 c5 2. d4 cxd4 3.c3
Morragambit. Den spilles som
regel af folk, der kender deres
varianter.
Komplikationerne bliver ofte vold-
somme, så den positionelle be-
kvemmelighedsspiller Sune afslår.
d3 4. Lxd3 Sc6 5. Sf3 Dc7 6. Le3
Sf6 7. h3 e6 8. 0-0 Le7 9. Sbd2 0-
0 10. Tc1 b6 11. Sb3 Lb7 12. De2
a6 13. Sbd4 d6 14. Tfd1 Sd7 15.
Sxc6 Dxc6 16. Sd4 Dc7 17. f3
Tfe8 18. Df2 Tab8 19. Lb1 b5 20.
Se2 Sc5 se diagram:

Hvad nu? Ingen af parterne fore-
tager sig noget.
Sune Venter  tålmodigt på den
positionelle fejl, som Steen nægter
at lave.
21. b4!? interessant. En sort
officer på forpostfeltet c4 kan
byttes af, og den „svage“ tilbage-
blevne bonde på c3 er let at
forsvare.
Sd7 22. Lc2 Se5 23. Lb3 Sc4 24.
Lxc4 Dxc4 25. Sd4 Tcd8 26. Sb3
La8 27. Sa5 Dc7 28. c4
Så forsvandt bondesvagheden.
bxc4 29. Sxc4 Db8 30. a3 d5 31.
exd5 Lxd5 32. Sb6 Txc1 33. Txc1
Lb7 34. Sd7 Dd6 35. Sc5 Lc8 36.
Dc2 h6
Sort har ingen muligheder for
aktivt spil, så han laver
„lufthullet“.
37. Lf2 Td8 38. Sd4 Dd5 remis.
Hvids sikre manøvrer med bønder
og springer gør indtryk.

Noter af Sejersen

To partier fra
Sune Berg Hansens simultan

16. marts 2009
Jeg har ikke fået fingrene i Rasmus’ gevinst,

men der var da også et par remis‘er; den ene med:

Hvid: Steen Linderup
Sort: Sune Berg Hansen
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Hvid: Svend Sejersen
Sort: Sune Berg Hansen

1. d4 d5 2. c4 c5 3. Sc3 Sf6 4. Sf3
a6 5. cxd5 cxd5 6. Lg5 Sc6 7. e3
Lg4 8. Le2 e6 9.  0-0 Ld6
Le7 er det normale.
10. Tc1 0-0 11. Te1 h6 12. Lh4
Tc8 13. Lg3 Lxg3 14. hxg3 Sbd7
15. Sh2 Lxe2 16. Dxe2 b5 17. Sf3
Sb6 18. b3 Dd6 19. Db2 b4 20.
Sb1
Jeg holder mig klar til at bytte på
forpostfeltet c3.
Sa7 21. Se5 Sb5 22. Sd3 Sd7 23.
Dd2 a5 24. Tc2 e5
Sune spiller på gevinst. Han
påtager sig en isoleret bonde i håb
om at få plads til at lave noget
svindel med springerne.
25. dxe5 Sxe5 26. Tec1 Txc2 27.
Txc2 d4 28. Sxe5 Dxe5 29. exd4
Sxd4
Sort er ved at stå til gevinst. Han
har terrænovervægt, og hans
springer er bedre en min! 30. Tc4
Td8 31. Kf1 Td5 32. De1 Df5 Det
bliver værre og værre. 33. Dd1
se diagram:

33. -Sf3? Her vandt 33. -Se2! —
34. Dxe2 Dxb1+ 35. De1 Td1 går
jo ikke, så hvid kan kun forsøge
34. Tc8+ Kh7 35. Dc2 Sxg3+ 36.
Ke1 Te5+ 37. Kd1 Se4 38. Kc1
Df4+ 39. Sd2 f5! 40. g3 Sxg3, og
på fxg3 vinder Te1+. I et alvorligt
parti bruger sort her en halv time
og finder 33. -Se2! Men til mit
held var det altså en simultan. 34.
Dc2 Dxc2 35. Txc2 Sd4 36. Td2
Kf8 37. f3 Ke7 38. Kf2 Ke6 39.
g4 Ke5 40. Ke3 Sb5 41. Tc2 g5
42. Sd2 Sc3 43. Sc4+ Ke6 44. Td2
Txd2 -Tc5 45. Te6+ gik ikke. 45.
Kxd2 Sxa2 46. Sxa5 Kd5 47. Sc4
Sc3 48. Se3+ Ke6 49. g3 Sb5 50.
Kd3 f6 51. Sc2 f5 52. gxf5 Kxf5
53. Sxb4 Her var Sune ved at blive
betænkelig. h5 54. Ke4 h4 55.
gxh4 gxh4 Nu er stillingen klart
remis. 56. Sd3 h3 57. Kf2 Sd4 58.
b4 h2 59. Kg2 Sxf3 remis.

Noter af Sejersen

– og så var der denne med:
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Rødovre Centrum er Danmarks
første storcenter, og det er vel
stadigvæk det smukkeste.
Man kan godt se, at grundlæggeren
Aage Knudsen var gartner.
Hvorfor der er et kæmpeskak? Jo,
den gamle gartner var i sin tid
medlem af Rødovre Skakklub.

Hvid: Benny Bengtsen, Hvidovre
Skakklub

Sort: Ernst Hansen, Damhus
Skakklub

Skandinavisk, spillet 10.04.2010

1. e4 d5 2. exd5 Dxd5 3. d4 Sf6 4.
Sc3 Da5 5. Le2 e6 c6 for straks at
sikre dronningen retræten er
almindeligere. 6. a3 c6 7. Sf3 Dd8
8. Le2 Eftersom -Lg4 ikke truer,
ville løberen gøre mere nytte på
d3. Le7 9. 0-0 0-0 10. b4 b5 11.
Ld3 Sbd7 12. Se4 Dc7 13. c3 Lb7
Hvornår mon den løber kommer i
spil? 14. Sc5 Sxc5 15. bxc5 Tad8
16. Dc2 h6 17. Tfe1 Td5 18. Se5?
Burde koste en bonde (Lxc5).
Tfd8? 19. a4 (Lf4!) Lxc5 Nu så
han det. 20. dxc5 Txe5 21. Txe5

Dxe5 22. axb5 Dxc5? Sg4! giver
sort et stærkt angreb, f.eks. 23. g3?
cxb5 24. h3 Dd5! 23. Le3 Dd5 24.
Td1 se diagram:

Parti fra Kommunekampen
 i Rødovre Centrum

24. - Kh8?? Td8 kan ikke dækkes.
Men -cxb5 holder remis! 25. f3
Tc8 26. Lh7+ Sxh7 27. Txd5 Lxd5
28. Lxa7 b4 29. Ld4 b3. Med tårn,
springer, fribonde og en hvidfeltet
fæstning for dronningen har sort
måske endda gevinstchancer. 25.
Le2 De5 26. Txd8+ Sg8, men da
sort havde fået talt brikkerne,
opgav han.
Sort havde sine chancer men så
dem ikke. Sådan er skak tit.
Noter af Sejersen
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En beskeden indskrift, der
bærer præg af, at sølvsmedene tog
sig betalt for indgravering pr.
bogstav. Så det gavnede økono-
mien, hvis man kunne fatte sig i
korthed. Til gengæld kender ingen
i dag pokalens historie.

Jeg vil gætte på, at Stålvalse-
værket i Frederiksværk har haft en
firmaskakklub. Måske var de med i
Raadvadturneringerne.

Frederiksværk har nok afholdt
en turnering, der har haft en Hvid-
ovrespiller som deltager.

Nydelig pokal. Det er jo skøn-
virke. Den må være designet
omkring år 1900.

Men det er hverken Bindesbøll
eller sølv. Under og lige efter
krigen var der strenge valutare-
striktioner. Man kunne ikke købe
sølv uden at aflevere et tilsvarende
antal gram gammelt sølv.

Man skal ikke pudse meget på
det bæger, før messingen bliver

3
Skak-

præmie-

historie Skakpræmiernes historie
   Ide + tekst Svend Sejersen

synlig. Det ville også være vanda-
lisme. Patinaen er pokalens smuk-
keste træk.

Bægeret er fremstillet af
sølvpletfabrikanten ABSA. Man
har stadig haft bægeret på lager i
1949.

Pokal fra 1949

Fr-værk
1949
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Burmeister & Wain havde en
stor, aktiv firmaskakklub i hele
værftets levetid. Peter Bruun
arbejdede på værftet dengang. Jeg
citerer om brødrene Bruun fra
Hvidovre Skakklubs hjemmeside:

Af andre markante medlemmer
må nævnes brødrene Bruun. Peter
(1924-1999; formand 1975-81 og
1984-87) og Folmer (1914-2000)
udgjorde ”Tappernøjeklanen” og
satte i mange år deres umiskende-
lige præg på klubben.

Dels med deres skarpe spillestil
(Tappernøjevarianterne), dels med
deres højt udviklede sans for
humor og godmodigt drilleri. I
1984 blev de da også fuldt fortjent
æresmedlemmer.

Bronzebæger, fremstillet af
DANICA BRONCE. Jo, de
stavede bronze med c. Bægeret er
mærket ILDFAST. En mærkelig
erklæring på et lakeret bæger.

Peter Bruun vandt B&W-
klubbens 3. klasse i 1949.
Hvidovre Skakklub har arvet
Peters tre B&W-pokaler.

Skak-

præmie-

historie Skakpræmiernes historie
   Ide + tekst Svend Sejersen

Pokal fra 1949

B. & W.
SKAKTURNERING

1949
III.  KL.  I.  PR.

P. BRUUN

4
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Udateret pokal

Dateringen ligger sikkert mellem
de to andre B&W-pokaler, altså
1950-53. Når turneringen kaldes
Vinterturneringen, så skyldes det
nok, at B&W Skak var begyndt at
afholde mere end én turnering om
året.

Atter et bronzebæger fremstillet af
DANICA BRONCE. Igen lakeret,
og mærket ILDFAST. Denne gang
med lidt dekoration, to
dobbeltstreger og et påloddet
vikingeskib.

Skak-

præmie-

historie Skakpræmiernes historie
   Ide + tekst Svend Sejersen

B & W SKAK.

V-TURN.
2´ KL. 1´ PR.

PETER BRUUN
B&W Skak,

Vinterturneringen,
2. klasse, 1. præmie.

5
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Roser til
Hvidovre

Avis
som alene i sæson 2010-
2011 (fra 1. juni) allerede
på nuværende tidspunkt
har omtalt Hvidovre
Skakklub og vores
aktiviteter ikke mindre end
8 gange.
Omtalen gælder såvel
Aktiv Sommer, Sommer
Grand Prix som seneste
tiltag – Simultan i
Hvidovre C.
Og det virker. Så sent som
tirsdag d. 17. august fik
klubben endnu engang
besøg interesserede. Der
dukkede to helt ukendte
ansigter op for at spille
skak, – og det klarede
både Vagn og Steen på
bedste vis.

Der var og er stor interesse for
Danske Banks initiativ til en si-
multanturnering i Hvidovre C.
Ideen blev dels udvidet af centrets
direktør, Leif Less, som ønskede to
turneringer gennemført – og dels
stillede han med ikke mindre end 4
sponsorer af præmier foruden Dan-
ske Bank.
 Arrangementet blev derfor til

Hvidovre C og
Danske Bank simultan 2010

Og det er rigtig flotte præmier, der
er leveret af sponsorerne

Centertombolaen
Danske Bank, Hvidovre

Rema 1000
Sportsmaster

Super Best
De mange skakentusiaster, der stil-
lede op mod Henning Jensen, var og-
så tilfredse – de fik spillet skak, og
da HJ var lidt mindre skarp end van-
ligt, blev det til en omfattende præmie-
uddeling.
En stor tak til sponsorerne!

2. og sidste simultanturnering afvik-
les i Hvidovre C d. 21. aug. kl. 11-
14. Redaktionen ser frem til et fyl-
digt referat til næste nummer.

red.

simultan 2010
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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
pr. kvartal i 2009-10:

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

senest den sidste bankdag
i februar, maj, august og

november måned

Skakværkstedet
Snarest efter
generalforsamlingen ville
klubben igen byde på
Skakværksted.
Jørn Brandt og Svend Sejer-
sen er ophavsmænd til
aktiviteten.
Der vil blive kigget nøje på
såvel åbninger som midtspil-
let og slutspillet.
Der dukker sikkert også nog-
le gode tips op!
Du er meget velkommen til
at give Svend et parti eller to,
som du gerne vil ha‘ kigget
nærmere på.
Det er Svend, der tager sin
værktøjskasse med – incl. en
bærbar PC-er, hvor alle træk
bliver vist for deltagerne.
Skakværkstedet afvikles i
klubhuset fra kl. 19.00 til 22.
Se ugedagene i programmet
på bladets bagside.
Din deltagelse betales af dit
kontingent.
Er interessen til stede, vil
Svend givetvis stille op igen
senere på sæsonen.
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Goddag
og velkommen til

Henrik Madsen

Gode skribent

Nu har jeg læst majbladet
(nr. 2, red.) og synes, at jeg
for god ordens skyld vil
sende et par korrektioner
(måske er du allerede
opmærksom på dem).

Side 8 skriver du at Arne
blev topscorer med 5 af 7.
Men af skemaet s. 9 fremgår
korrekt, at scoren var 41/

2
 af

7. Altså bliver Børge
topscorer (højeste bræt).
Videre skriver du, at Benny
holdt 31/

2
  af 7. Men (s. 9) det

skal være 21/
2
 af 6. Bent

bliver bedste reserve med 31/
2

af 7.

Noget andet er, at bladet
både på forsiden, på s. 15 og
på bagsiden, omtaler Damsø
Skakklub. Fusionsklubben
hedder altså DamHUS
Skakklub. Men det er jo
(nok) redaktørens fejl.

Man bliver holdt
i ørerne – heldigvis:

 Med venlig hilsen
Knud Højgaard

Så ka‘ jeg lære det, ka‘ jeg!
red.

HUSK AT
tilmelde dig

Efterårs-
turnering 2010

og

Holdturneringen
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Bestyrelsen 2010-11

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

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

Best.medlem: 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



Program for sæson 2010-11
August

3. Sommer GP
5. Skakværksted 19.00-22.00

10. Sommer GP
11. Skakværksted 19.00-22.00
17. Sommer GP
19. Skakværksted 19.00-22.00
24. Sommer GP
25. Skakværksted 19.00-22.00
31. Urmatch ude mod Damsø

September
7. Klubaften

14. Efterårsturnering, 1. runde
21. Efterårsturnering, 2. runde
28. Klubaften

Oktober
5. Efterårsturnering, 3. runde

12. Efterårsturnering, 4. runde
19. Klubaften

22.-24. Danske Bank EMT
26. Klubaften

November
2.
9.

16.
23.
30.

December
7.

14.
21.
28. Julelukket

Januar
4.

11.
18.
25.

Februar
1.
8.

15.
22

Marts
1.
8.

15.
22.
29.

April
5.

12.
19.
26.


