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Henning Jensen havde udfor-
dret Hvidovres skakspillere til
en dyst med brikkerne mod op
til 6 modstandere ad gangen.
En simultanturnering, der blev
afviklet den 1. oktober i Hvid-
ovrevejs Butikstorv.
Danske Bank havde påny udsat
flotte præmier til de, der tog
point fra Henning – eller i det
mindste gav ham nogen sved
på panden.
Der var i flere perioder inter-
esserede tilskuere, og flere for-
bipasserende kom ikke helt
forbi, før de havde forsøgt sig
mod Henning.
Han gjorde det rigtig godt. Han
vandt 15 partier af 16, kun en
tidligere klubmester – ved navn
Svend Sejersen med et langt
højere styrketal – formåede at
besejre ham.
De flotte præmier – vin, ryg-
sække, flisjakker etc. – blev
alligevel uddelt til de, der bragte
i Henning i en presset stilling.
Fra Danske Bank var der også
trøstpræmier til alle de øvrige
deltagere; en solid mulepose.
Efter præmieoverrækkelsen
tilstod Henning dog, at der i
flere partier "... havde været ri-
melige muligheder for mod-
standerne undervejs."
Men Henning så dem først, og
det handler det jo i høj grad
om!          bh

De kom, de trak ... og de tabte

Henning var lidt uskarp undervejs

Steen Andersen får overrakt sin fortjente præmie

Forbipasserende, som blev fanget af udfordringen
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Vi var nogle fra klubben, der var
mødt op og deltog. Det er lettere at
lokke folk til at deltage, hvis der
sidder nogen i forvejen. Jeg spillede
med vilje skarpt, for spændende
stillinger kan også tiltrække
tilskuernes opmærksomhed. Jeg må
sige, at jeg fik spænding for alle
pengene.

Hvid: Svend Sejersen
Sort: Henning Jensen

Jeg har brugt tiden til at hugge et
par bønder og håber på at bytte af
og vinde slutspillet. Imens har
Henning fået lavet et lufthul og stil-
let alle sine officerer op til et over-
fald mod min kongestilling. 1. h3 laver et
luft-hul og ser ud til at sikre en remis, men
jeg ville hellere færdiggøre min udvik-
ling(!) og spillede 1. Td1. Løberen er
udækket, så jeg håbede, det vil genere
ham. 1. -Td4!! Det må man kalde et træk!
Jeg skyndte mig at flytte tårnet igen. 2.
Te1 Td3!
Det havde jeg overhovedet ikke set.
Dronningen er truet, og hvis jeg flytter
den, er springeren tabt. Jamen, så er der
kun ét træk, der ikke taber partiet straks.
Så kan man lige så godt trække det, og så
regne på stillingen bagefter. 3. Sh4 Det
var først, da jeg så Hennings ansigtsudtryk,
at jeg opdagede, hvad hans problem var.

Hvis dronningen dækker tårnet fra h7,
følger Te8#. Sorts holder nu remis ved at
fortsætte med det tredje krafttræk  3. -
De4! Så følger tvangsmæssigt 4. Sf3, og
med Txa3 5. Txe4 Txa2  6. Te2 Lc4 7.
Te8+ Kh7 8. b4 Tb2 9. h3 Txb4 er remisen
hjemme. Txa3? For hurtigt spillet, en er-
hvervsrisiko for simultanspillere. Nu er
der tilfældigvis en gevinst i stillingen. Jeg
følte det, som om jeg havde vundet i lot-
teriet. 4. Sxg6 Ta5 5. Se7+ Kf8 6. Sxe5
Txe5 7. Tb1, og jeg vandt slutspillet. På
denne måde blev jeg indehaver af en ter-
motaske. Det gik ikke helt ærligt til, men
man har også lov at være heldig.

Svend Sejersen

– bortset fra en forh. klubmester
Stilling fra                                    -simultanen



4

Turneringen var på mange måder en
stor succes. Allerede 3 uger før fristen
for tilmelding udløb, var de 24 pladser
besat.
Selv om dén situation blev oplyst på
klubbens hjemmeside, modtog vi en
halv snes henvendelser på tlf. og mail
fra folk, der gerne ville være med og
bad om at komme på venteliste.
Den fik vi desværre brug for. 2 dage før
start var der 3, der trak sig. Det klarede
listen. Blot 4-5 timer før start ringede en
spiller i gr. A og meldte fra, fordi det
ikke passede med hans arbejdssituation.
Dén ku‘ vi desværre ikke nå at klare;
surt for spillerne dér.
Som det ses, havde klubben ingen
deltagere i gr. A, hvor 2 delte 1. og 2.-
præmien, mens de tre øvrige trak lod
om 3.-præmien. Pudsigt resultat.

Alle ratingtal er beregnet af ratingkartoteksføreren, som også står for
de med *) mærkede korrektioner.

Danske Bank EMT 2009

I gr. B blev præmierne også først sat på
plads i sidste runde, hvor Esben var tæt
på at snuppe en solo førsteplads og
Svend hentede 3.-præmien. Godt gået,
tillykke! Rasmus måtte desværre trække
sig efter 3. runde.

En meget koncentreret Esben (tv) på vej til en delt førsteplads i gr. B

Søren (tv) og Dennis delte 1.pl. i gr. A
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Gr. C havde også et par fraværspro-
blemer, idet én spiller havde glemt, at
den 16. oktaber var startdagen. Han
dukkede heldigvis op lørdag og spillede
de 4 sidste partier.
En anden havde andre problemer og
meldte fra til 5. runde.
Og ellers gik det godt for Jørn, der i 5.
runde med en sejr var kommet på en
delt førsteplads. Som den gentlemand
han er, tilbød han i et tidligere parti en

meget ulykkelig modspiller et halvt
point – og blev i stedet nr. 2. Og
ubesejret; flot og tillykke.
Arshak og Børge var ikke i topform
denne week-end, men de skal nok
komme igen.
Gr. D havde 3 lokale kæmper med, og
de stred og stred og stred. Eller var det
gæstfrihed, der holdt dem tilbage - for
to af de unge knægte løb med 1. og en
delt 2.pl.

Forrest med ryggen til er vinderen af gruppe D, Martin, i færd med at
bygge pointsamlingen op til sejren

I 5. og sidste runde havde Jørn (forrest th.) chancen for at tage 1.-pladsen; han sku‘
bare vinde. Det blev remis, og Jørn blev en flot nr. 2; tillykke!
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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.

Rasmus har desværre set sig nødsaget
til at trække sig fra såvel Efterårsturne-
ringen som Holdturneringen. Det giver
2 oversiddere pr. runde, men det må vi
leve med.

Som det ses, har den traditionelle klub-
mester fået endnu en udfordrer; Henning
Jensen har blot sat 1/2 p. til, hvor Børge
N. og Svend har misset ét og Esben har
sat 1 1/2 p. til. Spændende!!
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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!

Her har Børge B. blot mistet 1 p. og lagt
sig i spidsen mens Steen A. og Erik F. –
begge med et tab på 1 1/2 p – ånder ham
kraftigt i nakken.
Det bliver givetvis mellem de tre, slaget

om 1.-pladsen skal findes; de er jo skrappe
– gi‘r ikke ved dørene.
De seks øvrige har alle taget point, og de
kan formentlig kæmpe om, hvem der skal
være den første uden for præmierækken.
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Den traditionelle skakturnering over
sommerens ti tirsdage er slut, men først i
sidste runde blev præmiemodtagerne fundet.
Bedste gæst blev Kaj Reffsgaard fra
Jernbanens Skakklub.
"Det er en rigtig hyggelig turnering, som
jeg med stor fornøjelse har deltaget i før –
og jeg kommer igen næste år!", fastslår
han.
Det skyldes bl.a., at man møder spillere fra
alle 3 klasser, hvor de stærkere har tids-
handicap i forhold til de knapt så stærke.
I alt deltog 17 spillere. De 3 dårligste resul-
tater fratrækkes før placeringerne findes.
Mesterklassen blev vundet af tidligere klub-
mester Svend Sejersen med 80 point foran
den nuværende mester Børge H. Nielsen.

1. klasse havde Arne Rasmussen som vinder
med 55 p. foran Bjørn Hemmingsen.
I 2. klasse gik førstepladsen til Bjarne
Håkansson med 67 p., og Steen Andersen
blev toer.
Danske Bank, Hvidovre, havde som
sædvanlig udsat en række flotte præmier
til de bedst placerede deltagere.
Præmierne udgøres af indskuddet, som er
5 kr. for hele aftenen.
Da alle resultater bliver bogført, har besty-
relsen besluttet at finde bedste spiller fra
hver af de 3 klasser, og ved næste gene-
ralforsamling får de en symbolsk penge-
præmie.
Svend Sejersen var atter turneringsleder og
har desuden udarbejdet turneringsreglerne.

bh

Sommer Grand Prix 2009

Steen A. (tv) på vej til at score point til 2. pl. i 2. kl. – mod Svend S.undervejs til sejren Mesterkl.
Bagerst, nr. 2 fra v., Kaj R. i færd med at blive bedste gæst.
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Hvid: Bjørn Enemark,
Damhus Skakklub

Sort: Henning Jensen,
Hvidovre Skakklub

A53 Gammelindisk, spillet 25.08.09

1. d4 Sf6 2. c4 d6 3. Sc3 Lf5 4. e3
g6(?) Det virker ulogisk at tage
retrætefeltet g6 fra løberen.
Nu har hvid bl.a. muligheden f3 og
senere e4, med overgang til
Sämischvarianten i Kongeindisk. 5.
Sge2 Sc6 6. Sg3 Ld7 7. a3 e5 8. d5 Se7
9. e4 Lg7 10. Le2 0-0 11. 0-0 Se8 12.
f4 Hvid går til modangreb, inden sort
kommer for godt i gang i f-linien. f5
13. fxe5 dxe5 Henning kunne ikke
lide Lxe5 14. Lh6. 14. exf5 gxf5
Nu er sorts centrumsbønder både
aggressive og sårbare. 15. Sh5 Sg6
16. Sxg7 Sxg7 17. De1 f4 18. Ld3
Sf5 19. Se4 Sd6 20. Ld2 Sxe4 21.
Lxe4 Lf5 22. Lc3 Dg5 23. Td1
Tad8 24. Td2? Det oplagte træk er
c5!, der giver hvid gode mulig-
heder. Etableringen af en fribonde
truer, en åbning af stillingen giver
adgang til angreb på sorts D-fløj og
mulighed for ubehagelige skakker,
og officersafbytninger kan nemt
ende i et vundet slutspil for hvid.b6
25. Db1 Lxe4 26. Dxe4 Df5 27.
Te2 Dxe4 28. Txe4 Tf5 29. Tfe1
Te8 30. b4 Tg5 31. T1e2 Sh4 32. Tf2?
Her var 31. g3! et frækt og godt træk,
der ville ende med at splintre sorts
bondecentrum. Sg6 33. Ld2 Tf8 34.

Parti fra Urmatch Damhus
Kh1 g3 var stadig muligt.Th5 35. Lc3
Tff5 36. Tee2? En utrolig fejl. Hvid
opgiver blokaden af sorts bondecen-
trum. Han virker skræmt. Th4 37. Le1
Tfh5 Hvids passive spil bliver straffet.
Nu truer der mat i to. 38. h3 Tg4 Sort
vælger at komplicere. f3 39. Txf3 Txc4
forfladiger stillingen. 39. Te4? Sorts
taktik er lykkedes. Efter 39. Tf3 og
genoptagelse af blokaden med Te4 er
stillingen vel til at holde. Tg3 Nu har
sort en lille fordel.  40. Ta2 Te3 41.
Kh2 Kg7 42. Tee2 f3 43. gxf3? Endnu
en fejl. Txf3 44. Lg3 Sf4 45. Tf2??
Hvid er stået helt af. Lxf4 gav et tabt
slutspil. Txh3+ se diagram

46. opgivet. Med udsigt til 46. Kg1
Tfxg3+ 47. Tg2 (eller 47. Kf1 Tg1#)
Txg2+ 48. Txg2 Sxg2 49. Txa3.

Noter af Sejersen
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Rettelse:
Det var naturligvis en fejl, at nr. 3/2009
også havde forsidefotoet fra SommerGP
på side 4 ved artiklen om Skakpræmie-
udstillingen. De afbildede spillere kan
ikke vindes, de kan kun vindes over.
I næste nr. bringes fotos af præmierne
med tilhørende tekst. Undskyld.    red.

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

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

Flot opbakning af sponsor

Navn bræt Rating Elo
1. Børge Hjerrild Nielsen 1.1 1971 2045
2. Rasmus A. Hansen 1.2 1795 1955
3. Esben Bruun 1.3 1893 1938
4. Svend Sejersen 1.4 1851 1976
5. Knud Højgaard 1.5 1792 1912
6. Henning Jensen 1.6 1640
7. Arne Walther Larsen 1.7 1661
8. Kim Frederiksen 1.8 1653
9. Bent O. Pedersen 1611 1912
10. Poul Elgård 1909
11. Arshak Ikilikian 2.1 1247
12. Jørn Brandt 2.2 1419
13. Bjørn Hemmingsen 1413
14 ny Benny Bengtsen 1200
15. Torben Henriksen 2.3 1218
16. Leon Henriksen 1460
17. Steen Andersen 2.4 1067
18. Bjarne Håkansson 2.5 1115
19. Børge Bengtsen 2.6 1189
20. Finn Gjerluff 2.7 1088
21. Henning Gottfredsen 2.8 1009
22. Søren Bang Sørensen 1009
23. Bjarne Kildeskov 1200
24. Flemming Holten Nielsen 1000

Den 1.1. 2010 slettes Rasmus

Holdturneringen
Frem til den 31.12. 2009 ser klubbens
styrkeliste og to hold således ud:

CVR-nr.:
skal klubben ha‘ som alle andre. Man
kan kun få og bevare det v.h.a. en
digital signatur. Det har taget over et
halvt år, og kun ved Bjørn
Hemmingsens meget energiske, kreative
og vedholdende indsats lykkedes det at
få en sådan. Nu kan vi igen betale – og
blive betalt af – kommunen!

Hvidovre
Ved samtlige årets arrangementer – og
det er op mod 10 – har Danske Bank
ydet mange og flotte præmier i form af
bl.a. flisjakker, rygsække, muleposer.
pengebælter og vin.
Både klubbens egne medlemmer og
gæsterne til de åbne turneringer har sat
stor pris på, at der dels overhovedet
var så mange præmier, dels at de var
flotte og praktiske.
Og det foruden de 5.000 kr., som vi de
senere år har modtaget før sæsonstarten.
Klubben siger tak for flot opbakning.

Flytning til nye klublokaler?
Det er en realistisk mulighed, som kommunen
begrunder med behov for besparelser.
Klubben var sammen med 13 andre klubber
indbudt til et orienteringsmøde, der gik på,
at de indbudte flytter fra deres nuværende
lokaler til lokale(r) på den tidligere Strand-
marksskole.
Kommunen vil udsende behovsskemaer til
de indbudte, der blev præsenteret for ca. 10
lokaler på Strandmarksskolen.
Bestyrelsen vil søge at sikre medlemmerne
de bedste rammer for klubvirksomheden.
Mere info, når vi får nyt fra kommunen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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kom
   til

Julelyn
tirsdag
den 15.
december
2009
Indskrivning
kl. 19.00-19.15
Indskud kr. 25,-
Det bliver ligeså hyggeligt,
sjovt og spændende,
som vi er vant til.
Arrangør Henning Jensen og
kasserer Torben Henriksen  lover,
at præmierne bliver lige
så flotte som i 2008.

Vi ses den 15. december!

De meget dygtige, engagerede
og festlighedsrutinerede ærede

medlemmer:

Svend Sejersen
Torben Henriksen
Henning Jensen

indbyder igen i denne sæson til

Nytårskur
som handler om hygge, sjov,

underholdning og
spillevende socialt samvær.

Sådan er det altid foregået, og
sådan bliver det med garanti

også, når vi mødes

lørdag den 6.
februar kl. 13.00

i klublokalerne, der til
lejligheden vil være udrustet
med et lækkert, veldækket

frokostbord:
„... uden mad & drikke ..“

Indskud som før kun 50 kr.
pr deltager. Tilmelding senest
tirsdag d. 26. januar 2010 til

Torben, Henning eller på
listen på opslagstavlen.



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
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Goddag
og velkommen til

Benny Bengtsen

farvel til
Güney Özcan

Rasmus Agertoft Hansen

DSU oplyser:
Kontingentet stiger 25 kr. pr.
kvartal for alle medlemsgrupper –
formentlig med virkning fra 3.
kvartal 2009. Se Skakbladet nr. 4
2009 s. 10-12.
Bestyrelsen vil fremlægge forslag
til evt. justeret kontingent på den
ordinære generalforsamling maj
2010.

Nye regler for skakspillet
Se Skakbladet nr. 5 2009 s. 4-5.

Den nyeste udgave af
Skakhåndbogen med tillæg
vedtaget af DSU i 2009 befinder sig
i det store lokale i klubhuset.

KSU oplyser:
Supplerende regler for
Holdturneringen – bl.a. kan der ikke
indsættes reserver ved en spillers
udeblivelse, når først pågældende
spiller er skrevet på holdkortet.
Spørg i øvrigt din holdleder.



Redaktion:
Bjarne Håkansson
      (ans.)

Redaktionen sluttet
d. 27. oktober 2009

Næste nr. er planlagt
udsendt
februar 2009.

Sidste frist for
artikler,
egne partianalyser,
turneringsreferater
etc.:
tirsdag den 19.
januar2010
til Bjarne

HVIDOVRE

SKAKBLAD

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

(lige overfor HBC-hallen)

Bestyrelsen 2009-10

Formand: Bjarne Håkansson, Hvidovregade 27 B st.tv.
2650 Hvidovre,  M: 20 32 45 71
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

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 2009-10
November

3. Efterårsturnering 6. r.
10. Holdturnering 1. r.

1.-hold ude > KS 2
2.-hold hjemme > Brøndby 2

17. Lukket pga kommunevalg
24. HT 2. r. 1.-hold hj. > BMS 3

HT 2. r. 2.-hold oversidder

December
1. Efterårsturnering 7. r.
8. HT 3. r. 2.-hold hj > AS04-3
9. HT 3. r. 1.-hold ude > Frberg 2

15. Julelyn
22. Klubaften
29. Julelukket

Januar
5. Efterårsturnering 8. r.

12. HT 4. r. 1.-hold hj > AS04-2
HT 4. r. 2.-hold ude > BMS 4

19. Efterårsturnering slut, 9. r.
26. Klubaften

Februar
2. HT 5. r. 2.-hold hj > BMS 5
3. HT 5. r. 1.-hold ude > KS 2
6. Nytårs-Fastelavnskur

     9.  Klubaften
   16.  Klubmesterskab 1. r.

22. HT 6. r. 2.-hold ude > Taarnby 2
23. HT 6. r. 1.-hold hj > Musik 1

Marts
2. Klubmesterskab 2. r.
 9. Klubmesterskab 3. r.

16. Klubmesterskab 4. r.
20. lørd. kl. 13.00 HT slut 7. r.

1.-hold „hj.“ > Seksløberen 1
2.-hold „ude“ > Taastrup

23. Klubmesterskab 5. r.
30. Klubaften (påske)

April
6. Klubmesterskab 6. r.

13. Klubmesterskab 7. r.
20. Klubmesterskab 8. r.
27. Klubaften

Maj
4. Klubmesterskab slut 9. r.

11. Klubaften
18. Klubaften
25. Generalforsamling

Juni
1. Klublynmesterskab
8. Klubaften

15.
22.
29.


