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Udsnit af 2.-holdet på hjemmebane undervejs mod den hæderfulde oprykning til 2.
række i KSUs Holdturnering

Formandens
kommentar

Vi er færdige med KSU
holdturneringen, og det blev en
blandet succes.
Førsteholdet rykker ned, mens
andetholdet vandt 3. række og
rykker en række op. Tredjeholdet
bliver i 3. række.
I kan læse mere om, hvorfor det
gik, som det gik, inde i bladet.
Vi er kommet i gang med skaktræning på Avedøre Bibliotek, så vi
håber på, at det giver nogle nye
medlemmer.
Bestyrelsen har ved det sidste
bestyrelsesmøde drøftet, hvorledes
Hvidovre Skakklub kan få nye
medlemmer. Det blev besluttet, at
vi i stedet for at satse på mange
forskellige aktiviteter forsøger at
koncentrere os om nogle færre
aktiviteter og så tiltag, hvor vi
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muligvis får tag i unge medlemmer.
Vi vil derfor tage kontakt til
ungdomsklubberne i Hvidovre
Kommune og til skolernes SFOordninger og med plakater gøre
opmærksom på, at der kan spilles
skak i Hvidovre Skakklub.
Herudover er det besluttet, at vi
deltager i Hvidovre Kommunes
”Aktiv Sommer” for alle skolebørn. Som tidligere er det en
aktivitet, der strækker sig over 5
tirsdage i juli på Hovedbiblioteket.
Vi har fået ny sponsor. Efter møder
med Jyske Banks afdelingsdirektør
Steen Givard, har vi efterfølgende
fået tilsagn om et sponsorat på
5.000 kr. Hvidovre Skakklub skal
udarbejde en sponsoraftale, der
efterfølgende skal godkendes af

Steen Givard. Det bliver en aftale,
som gør det muligt for os dels at
afholde en Jyske Bank EMT
turnering i Skolernes efterårsferie,
og dels gennemføre et stort åbent
arrangement med stormester
Carsten Høi i april 2014. Hertil
kommer naturligvis de to simultanarrangementer i Hvidovre C og
Frihedens Butikscenter, hvor vi
også vil promovere Jyske Bank.
Kontakt til tidligere medlemmer
har vist sig ikke at have nogen
effekt.
Enten er de flyttet og spiller i en
anden klub, eller de har kastet sig
over en anden fritidsaktivitet, så
fødekæden til klubben skal helt
sikkert være nye unge medlemmer,
så det er klart vores satsning og
vores fremtid.

Den af Erkan og Henrik arrangerede åbne turnering om torsdagen
med 5 spilledage er blevet succes
med i alt 12 deltagere, heraf tre
eksterne. Dog er ingen potentielle
nye medlemmer, da alle tre spiller i
andre klubber.
Klubmesterskabet er godt i gang,
og det positive er, at Viktors
fremgang fortsætter, og om det
bliver til et klubmesterskab
allerede i år vides ikke på
nuværende tidspunkt, men det er
absolut en mulighed.
Er der nogle af klubbens medlemmer, der kunne tænke sig at deltage
i bestyrelsesarbejdet, så venligst
giv jer til kende, Henrik er på
grund af arbejdstider nødt til at
forlade bestyrelsen ved generalforsamlingen i maj, så der bliver
en ledig plads.
Herudover vil det være godt, hvis
klubbens yngre medlemmer vil
tage over, så et glidende
generationsskifte kan gennemføres
– så brænder du for at gør en
indsats for klubben, så meld dig.
For at kunne planlægge sæsonen
2013/2014 på bedst mulig måde, så
vil du igen i år i forbindelse med
generalforsamlingen blive bedt om
at tilkendegive, hvad du vil deltage
i, holdskak, interne klubturneringer, Jyske Bank EMT, stort arrangement på Risbjerggaard mv.
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Holdturneringen * 1.-holdet

1. række, gruppe 2 * 21. februar * 6. runde

Nørrebro 2
Michael Richard W. Olsen
Anders Sønderby
Thore Nyboe Jensen
Torben Kjeldsen
Anders Vælds
Morten Ree
Olav Kallenbach
Kim Secher Andersen

5

-

0
/2
1
1
1
/2
0
1
1

-

1

3

Hvidovre 1

1
/2
0
0
1
/2
1
0
0

Børge Hjerrild Nielsen
Arne Walther Larsen
Svend Sejersen
Jørgen Gammelgaard
Mohammed Zewain
Viktor Nielsen
Steen Andersen
Michell Daniel Szucs

1

1. række, gruppe 2 * 16. marts * 7. runde

Hvidovre 1
Børge Hjerrild Nielsen
Arne Walther Larsen
Palle Halkier Jørgensen
Svend Sejersen
Martin Justesen
Erkan Bayhan
Mohammed Zewain
Steen Andersen

4

-

0
/2
1
1
1
1
/2
0
0

-

1

4
1
/2
0
0
0
1
/2
1
1
1

Damhus 2
Niels Møller Rendlev
Ole Lergren
Tommy Lundsteen
Johnny Smidt
Leif K. Sørensen
Peter Sumberg
Ernst Mader Hansen
Erik Johansen

(eneste modstander, som Hvidovre iflg. KSU skulle kunne spille lige op med)
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Referat fra sidste runde
Palle Jørgensen
7. runde i holdturneringen blev traditionen tro afholdt som fællesafslutning
hos BMS.
Det er altid en fornøjelse at fornemme
stemningen og mærke alvoren i kampen om op- og nedrykning.
For HvS 1 var nedrykning en faretruende realitet. Men vandt vi stort nok
(omkring 7-1 eller 8-0), kunne vi
undgå nedrykningen.

Umiddelbart virkede det som et
uoverkommelig krav, men hele holdet
kæmpede bravt matchen igennem.
Desværre var formen der ikke hos
vore normalt sikre spillere, så da
røgen havde lagt sig over kamppladsen var slutresultatet 4-4.
Dermed rykker HvS 1 ned i 2. række i
næste sæson.

Palle kommenterer sit parti
Lundsteen, Tommy, Damhus Skakklub (1630) > < Jørgensen, Palle Halkier, HvS (1709)

Holdturnering KSU (7 r.), 16.03.2013
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4
Nf6 5.Nc3 a6 6.Be2 e6 7.0-0 Be7
8.Kh1 0-0 9.f4 b5 10.Bf3 Bb7 11.e5
Nd5 12.Nxd5 exd5 13.e6 Qc8 14.f5
fxe6 15.fxe6 Nc6 16.Re1 Ne5 17.Bd2
Qc4 18.Bc3 Rac8 [18...b4 19.Be2
Qc5 20.Nb3 Qb6 21.Bd4 (21.Bxe5
dxe5 22.Bg4) ] 19.Be2 Qc5 20.Nb3
[20.a3] 20...Qc7 21.Rc1 Bh4 22.Rf1
Qe7 23.Nd4 Bf2 24.Bg4 åbner op for
en taktisk mulighed, hvis bare hvid
overser truslen; se diagram
Bxd4 25.Bxd4 Rxf1+ 26.Qxf1 Nxg4
0–1
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KSUs Holdturnering: Slutstillingen
1. række, gr. 2
1.

Hvidovre 1

2.

Odysseus 2

3.

BMS 3

4.

Brøndby 1

5.

Seksløberen 1

6.

Frederiksberg 3

7.

Nørrebro 2

8.

Damhus 2

1
1
1

2
2 3

3

31/2

6

8

3

MP

Pl

201/2

3

8

33

8

3

28

4

4

8

6

31/2 51/2 11/2 41/2 61/2 331/2 10

2

5

1 2

3

5 6

31/2 61/2
8

5
4 5

3

7
4

2

31/2

7

4 5

2 3

6 7

1 2

8

7 1

5 6

5 2

6 3

21/2 41/2 41/2

8

5

8

5

6
5

11/2 241/2

3 4

31/2 21/2 31/2

3 4

8

3

31/2 31/2 31/2

7 1

Det var reelt ikke mange point. der
skilte 1.-holdet fra overlevelse i 1.
række. Men som det ses i skemaet, så
6

3 4

41/2 61/2 41/2 51/2
1

6
6 7

11/2 41/2 41/2 41/2

7
5

Po

8

51/2

6

5

31/2 21/2 41/2

2

7

7

4
4 5

4
4

6
5

7 4

3

2 3

3

261/2

4

5

41/2 341/2 13

1

1 2
1

4

231/2

6

7

var der for få i specielt de to første
kampe. Vi håber og tror, at 1.-holdet
vender frygteligt tilbage!
bh
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Totaloversigt med deltagere og resultater
Runde/deltagere

1

2

3

4

5

6

7

1 Børge H. Nielsen

0

1

0

0

1

1

1

2 Arne Walther Larsen

0

0

1

/2

0

1

1

3 Palle H. Jørgensen

1

/2

0

0

1

/2

1

/2

4 Svend Sejersen

0

0

1

0

5 Jørgen Gammelgaard X

X

0

6 Bent O. Pedersen

X

X

7 Martin Justesen

1

/2

8 Kim Frederiksen

X

(R) Mohammed Zewain

0

21/2 /7

X

1

21/2 /6

0

0

1

2 /7

1

0

0

X

1 /4

X

0

1

/2

X

X

0

1

0

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

1

0

1

/2

/2

1

0

(R) Michell D. Szucs

0

(R) Arshak Ikilikian

0

1

1

(R) Steen Andersen

0

3 /7

/2

(R) Viktor Nielsen

(R) Jakob Lundborg

p i alt

1

/2 /2

21/2 /5

/2 /3

2 /2
0

0 /2
0 /1
0 /1

1

1

/2

/2 /2

(R) Jørgen K. Nielsen

0

0

(R) Erkan Bayhan

1

1

/2

Børge H. Nielsen blev – trods den
mest udsatte placering på holdet på 1.bræt – topscorer med 3 point.
Så kan det måske diskuteres, hvem

0 /2
1

1

/2

1

/2

31/2 /5

der var den bedste reserve; Erkan
med flotte 31/2/5 eller Viktor, som
med 2 point hev 100% med hjem –
også flot.
bh
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3. række * 20. februar 2013 * 5. runde

51/2 - 21/2

Hvidovre 2
Jakob Lundborg
Jørgen Kamp Nielsen
Erkan Bayhan
Mohammed Zewain
Arshak Ikilikian
Jørn Brandt
Henrik Madsen
Erik Friberg Hansen

-

1
0
1
0
0
0
0
1
/2

Thomas Haugaard
Lars ÿrnbo Skovle
Henri Tolba
Leif Eriksen
Peter Andersen
Giovanni Loise
Poul Jakobsen
Per Hattens

Runde/deltagere

1

2

3

1 Jakob Lundborg

1

0

X

1

2 Jørgen Kamp Nielsen

1

1

X

1

3 Erkan Bayhan

1

1

4 Mohammed Zewain

1

5 Arshak Ikilikian
6 Jørn Brandt

5

p i alt

á

0

11/2

/4

/2

1

31/2

/4

X

1

0

3

/4

1

1

1

1

5

/5

21/2

1

1

1

1

1

5

/5

1

0

X

1

4

/2

/2

1

/2

1

2

/4

1

/2

1

4

/5

1

21/2

/5

1

/2

11/2

/2

1

(R) Steen Andersen

1

1

/1

0

(R) Bjarne Håkansson

0

0

/1

21/2

7 Henrik Madsen
8 Erik Friberg Hansen
(R) Viktor Nielsen

8

0
1
0
1
1
1
1
1
/2

Frederiksberg 5

1

/2

1

1

1

0

1

1

1

0

1

/2

1

/2

Holdturneringen * 2.-holdet

Jørn Brandt kommenterer
2.-holdets indsats
Hvidovres andethold vinder 3.
række i KSU Holdturneringen.
Før Hvidovre andetholds sidste
kamp mod Frederiksberg 5 vidste
vi, at vi skulle have mindst 4
point. Årsagen til, at vi vidste det,
inden kampen begyndte, var, at
Lyngby-Virum havde spillet
udekamp mod Brøndby 2, og da
de spiller om mandagen og
Lyngby – Virum havde vundet 5 3, var kravet til os for at vinde
gruppen de nævnte 4. point.
Det begyndte ikke særlig godt,
idet Erkan stod godt, men pga.
kontinuerlig kontakt til familien,
da sønnen var syg, pludselig kom
en bonde bagud – så var partiet
kort efter tabt.
Arshak spillede et flot parti, og
modstanderen fik ikke en chance
men blev langsomt men sikkert
mast, og så var der udlignet.
Jørgen Kamp spillede et parti, der
hele tiden var meget lige, men konstant med en fordel til Jørgen. Dén
blev sikkert omsat til en gevinst.

Mohammad gav heller ikke modstanderen mange chancer og vandt
relativt hurtigt materiale og
dermed partiet.
Jakob – holdets førstebræt – kom
ud i et parti, hvor det ratingmæssigt lå til at Jakob skulle vinde.
Men i en kompliceret stilling med
mange trusler blev der spillet forkert, og så tippede partiet til
modstanderens fordel. I analyserummet efter partiet var Jakob dog
ikke i tvivl om, hvilket træk der
var udslagsgivende.
Henrik spillede igen et af de
partier, der meget hurtigt bliver
meget kompliceret, men i dette
tilfælde havde Henrik helt styr på
begivenhederne.
Så nu var stillingen foreløbig 4 - 2
til Hvidovre.
Hermed var det afgjort, at Hvidovre
havde vundet 3. række med
oprykning til 2. række i næste
sæson.
Jørn spillede et parti, der rent
tidsmæssigt trak ud, og uglerne
omkring brættet kunne naturligvis
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efter partiet fortælle Jørn, hvor
nemt gevinsten kunne have været
sikret; men Jørn vandt trods alt
partiet.
Erik lukkede festen med en remis,
igen et af disse partier, hvor Erik
måske kunne have omsat en
marginal fordel til en gevinst, men
da sejren og oprykningen var i hus,
blev man enige om en remis.
Godt gået af andetholdet at rykke
op, og specielt sejren over Lyngby-

Virum var holdet meget tilfreds med.
Holdet skal derfor næste år spille i
2. række, men det viste sig ved
afslutningen af KSU Holdturneringen, at det skal Lyngby-Virum
og Brøndby også, idet der næste år
forventes færre tilmeldinger, pga.
sammenlægninger af klubber.
Gevinster til andetholdets skrappe
gutter må vente til vores afslutning
i forbindelse med Generalforsamlingen.

3. række, slutstillingen:
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3. række

1

1.

Brøndby 2

6

2.

Frederiksberg 5

3.

Hvidovre 2

4.

Ishøj 1

5.

Hvidovre 3

6.

Lyngby-Virum 2

1

2
2 5

2

1
5 4

61/2
6

2

11/2

3

7

4 2

6 4

6

1

3

3

5

7

3

4

2

3

3
6

3

5

1

3
5

5

5
4

3

6

5 3

31/2 21/2
1 6
2 1

5
5

6 2

2

51/2

Po

MP

Pl

19

4

3

12

0

6

29

10

1

6

4

2

5

8

2

5

41/2 171/2

4

41/2 31/2 151/2
3

3 1

5

27

Holdturneringen * 3.-holdet
3. række * 19. februar 2013 * 5. runde

Hvidovre 3
Viktor Nielsen
Steen Andersen
Bjarne Håkansson
Robert Christensen
Michell Daniel Szucs
Vagn Jensen
Peter Iversen
Børge Bengtsen

31/2 - 41/2
1
1/2
0
1/2
1/2
0
0
1

Det er aldrig morsomt at være den
statistiske prügelknabe; det var 3.holdet i 3. række.
Overmatchningen var virkelig til at
tage at føle på, men stort set alle på
holdet ignorerede det faktum – og
spillede for point‘ene.
Men bortset fra den allerførste kamp,
som var mod klubbens 2.-hold, så
nappede 3.-holdet en del flere point,
end styrketallene „tillod“.
Som det fremgår af skemaet på side
10, så var holdet tre gange kun et
halvt eller et helt brætpoint fra at tage
point fra modstanderne.
Når du kaster et blik på skemaet side
12, så ser du årsagen. Ingen på holdet
var sat til en forventet score på 50%
eller derover, og ikke desto mindre
lavede Vinder-Viktor 80%!!! Michell
stod for blot et enkelt æg og 63% og
vakse Vagn og skarpe Steen hev

Ishøj 1

- 0 Eskild Christoffersen
- 1/2 Jens Feldskov
- 1 Mogens Eriksen
- 1/2 Kim Jørgensen
- 1/2 Christian Madse
- 1 Ole Petersen
- 1 Niels Munch
- 0 Jens Thoisen
begge 50% hjem til 3.-holdet.
Robert og Peter fik med 30% i
overkanten af forudsigelserne, mens
Børge B og især Bjarne
underpræsterede.
Det eneste opløftende for Bjarne var,
at han med bare et halvt point af 5
mulige tog det hjem mod Frederiksberg 5, så 3.-holdet vandt kampen
med 41/2 brætpoint og dermed også
hjembragte 2 matchpoint fra
udebanen.
Det sendte Frederiksberg ned på
sidstepladsen – og der blev de.
Til 3.-holdets positive indsats tæller
også, at ved at tage 3 point fra nr. 3
Brøndby og i særdeleshed 3 point fra
nr. 2 Lyngby, så bidrog 3.-holdet til at
sende klubbens stærke 2.-hold op i 2.
række; et stort tillykke til dem.
Derudover støttede 3.-holdets 1.-bræt
– VinderViktor – 2.-holdet som
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scorende vikar med 75% i to kampe
og Skarpe Steen leverede 1 point på ét
forsøg.
Og sandelig om ikke VinderViktor
lavede 100% i 2 kampe som vikar på
1.-holdet. Der er virkelig krudt i
Vinder
Viktor

knægten; han har præsteret en virkelig
flot holdturneringssæson. Det fremgår
også af hans ratingtal, som jo med
raketfart er steget lodret op mod himlen.
Han er helt sikkert med i næste
sæsons holdtunering på en plads på
1.-holdet.
Bjarne

Vakse
Vagn

Det
solide
firkløver
på
klubbens
3.-hold

Marodør
Michell

Skarpe
Steen
Runde/deltagere

1

2

3

4

5

p i alt

7

1 Viktor Nielsen

0

1

1

1

1

4

/5

2 Steen Andersen

0

2 1 /2

/5

3 Bjarne Håkansson

0

4 Robert Christensen

0

1

5 Michell D. Szucs

0

6 Vagn Jensen

1

7 Peter Iversen
8 Børge Bengtsen
Tomt bræt
(R) Jens W. Madsen

12

1

/2

0

1

/2

0

1
1

/2

1

/2

0

1

/2

/5

/2

0

1

11/2

/5

X

1

1

1

/2

2 1 /2

/4

1

X

0

0

2

/4

/2

0

0

1

0

11/2

/5

0

0

0

0

1

1

/5

1

/2

1

0

/2

0
0

0

Jyske Bank sponserer
Hvidovre Skakklub
af Jørn Brandt

Hvidovre Skakklub har fået
ny sponsor:
Der er indgået en sponsoraftale
mellem Jyske Bank
Hvidovrevej 87 A
2650 Hvidovre
ved Afdelingsdirektør Steen Givard
og Hvidovre Skakklub..
Sponsoraftalen er gældende fra den
1. juni 2013 til den 31. maj 2014.
Sponsoraftalen evalueres i maj 2014,
hvor parterne træffer afgørelse om en
forlængelse aftalen. En eventuel
forlængelse er altid af et års varighed
og fra den 1.juni og frem til den
31.maj året efter.
Hvidovre Skakklub forpligter sig til at
eksponere Jyske Bank i forbindelse
med alle arrangementer, som
Hvidovre Skakklub afholder i
sponsorperioden.
Ved aftalens indgåelse er følgende
arrangementer planlagt:
Aktiv Sommer
et program arrangeret af Hvidovre
Kommune for børn og unge, der ikke
er på sommerferie.
Aktiv Sommer finder sted i juli
måned, hvor Hvidovre Skakklub hver

tirsdag fra kl. 15.30 til 17.30 afholder
skakturnering/instruktion på
Hovedbiblioteket.
Det vil af plakater fremgå, at
Hvidovre Kommune og Hvidovre
Skakklub er arrangører, og at Jyske
Bank er klubbens sponsor.
To simultanarrangementer
i henholdsvis Hvidovre C og
Frihedens Butikscenter
i august/september 2013.
Begge arrangementer afvikles en
lørdag fra kl. 10.00 til kl. 14.00.
Ved tilladelse fra centrene, opstilles
Jyske Bank poster, og der vil være
mulighed for en Jyske Bank
medarbejder for at kontakte alle, der
viser interesser for arrangementet.
Åben skakturnering
afholdes fredag, lørdag og søndag i
skolernes oktoberferie.
Turneringen er åben for alle og
annonceres i Dansk Skak Unions
medlemsblad – oplag 6.000 stk. – som
Hvidovre Skakklubs Jyske Bank
Turnering.
Invitation sendes til alle skakklubber i
nærområdet, ligesom turneringen
lægges på KSU’s (Københavns Skak
Union) hjemmeside og tilsvarende på
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DSU’s hjemmeside, samt naturligvis
på vores egen hjemmeside.
Carsten Høi simultan
Stort arrangement i april 2014 på
Risbjerggaard med deltagelse af
Skakstormester Carsten Høi Brønshøj
Skakklub.
Stormesteren spiller mod et antal
spillere – helt op til 60! Ved samme
lejlighed vil der være mulighed for
nybegyndere og lidt øvede skakspillere at spille mod og få undervisning
af medlemmer fra Hvidovre
Skakklub.
Samarbejde med institutioner
hvis interesse
Såfremt Hvidovre Skakklub kan stille
med tilstrækkelige ressourcer, vil der
blive indledt samarbejde med ungdomsklubber og skolernes SFOer.
Også her vil klubbens sponsorer være
nævnt på de plakater mv., der sættes
op de relevante steder.
Omtale i Hvidovre Avis
Hvidovre Skakklub kan naturligvis
ikke garantere Jyske Bank eksponering i Hvidovre Avis, men indtil dato
er alle indlæg til Hvidovre Avis blevet
optaget.
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Der er en aftale med Ole Mik, Hvidovre Avis, om at indlæg inklusive
billeder, der umiddelbart kan
indsættes i avisen, optages og at i alle
indlæg, hvor det er relevant, er de
lokale sponsorer nævnt.
Annoncering
Herudover indrykker Hvidovre
Skakklub en annonce i forbindelse
med arrangementet på Risbjerggaard,
hvor Jyske Bank anføres som
hovedsponsor.
Jyske Bank betaler for et års
sponsoraftale et beløb på 5.000 kr.
Sponsorbeløbet anvendes
udelukkende til præmier og eller til
delvis betaling for annoncer/
deltagelse af stormester Carsten Høi i
Risbjerggaard arrangement.
Sponsoromtale
Jyske Bank og øvrige sponsorer vil
være nævnt i forbindelse med alle
numre af klubbladet i artikler etc.,
som sponsorerne har relation til,
ligesom de vil være nævnt i
forbindelse med de to store interne
turneringer – efterårsturneringen og
klubmesterskabet i foråret.

København Åben 2013
Af Viktor Nielsen
København Åben er en
skoleskakturnering, som foregår en
søndag i marts, og der kommer ca.
100 glade børn, der vil hygge sig.
Der mødte også et par svenskere op.
Grupperne er ikke aldersfordelt, men
opdelt i 3 grupper:
Begynder, dem der har spillet skak i
under 1/2 år, altså dem, som lige har
lært at flytte brikkerne.
Basis, de seje der har spillet skakturnering før, men ikke har et ratingtal.
Mester, dem der har et ratingtal.
Spilletiden er 20 minutter/parti.
Samuel May, vinderen af København
Åben 2012, var syg, så der var 2
favoritter:
1. Mikkel Jacobsen, en stærk spiller,
der har forbedret sig mere end mig det
sidste år. Rating omkring de 1800.
2. Mig.
3. Og så var der nogle mystiske
svenskere, hvis spillestyrke man jo
ikke kendte. De kunne lige så godt
have en rating på 2000 som 1000.
Et kort resume af mine partier:
1. runde: Sort mod en svensker,
dødkedelig åbning, dødkedeligt
midtspil, vandt en bonde i slutspillet,
0-1.

2. runde: Sort mod en Bird (1: f4),
som trak ud i langdrag, og hvid fik
seriøse angrebchancher for 2 bønder.
Modspil i åben c-linje førte til sort
gevinst.
3. runde: Sort (igen!) mod en svag
spiller, der tabte en bonde i træk 11,
langsom tortur i slutspillet med mat i
træk 52 0-1.
4. Hvid: (endelig!) mod Mikkel.
Kompliceret spil, (han er bedst
positionel, og jeg er bedst taktisk), og
partiet endte med, at han havde løber
og 2 bønder for 1 tårn. Han overså
mat da jeg havde 1 minut og han
havde 3 1-0.
Med 4/4 og Mikkel havde 3/4 skulle
jeg altså bare have remis i sidste
runde, som var mod en svensker, der
havde tabt til Mikkel. Men at spille på
remis er svært. Så min taktik er
simpel: Spil normalt, uden at risikere
for meget.
Runde 5: Viktor Haarmark Nielsen
(DK) – Sixten Rosager (SE)
e4 I kender mig. 1.. c5 Siciliansk, der
skal gang i den. 2. d4!? Vores VM i
seniorskak Jens Kristiansen roste mig
højlydt for mit åbningsvalg. „Unge
spillere skal ikke spille Caro-Kann, de
15

har ikke det nødvendige overblik.
Kongegambit og Morragambit burde
være de mest normale åbninger i
ungdomsskak.¨ 2.. cxd4 3. c3 Ideen!
3.. dxc3 4. Sxc3 Denne stilling har
altid været mit argument for at Morragambit er sundt. Hvid har d og c
linjerne, udviklet en springer, klar til
at udvikle begge løbere, kontrol over
de hvide felter i centrum. Sort har sin
startstilling bortset fra, at der mangler
bonden på c7. 4.. e6 5. Sf3 Lc5 6. Lc4
Se7. Her er jeg ude af teorien. Det
bedste er 0-0 efterfulgt af e5, med lille
fordel til hvid pga. hans mørkfeltede
kontrol. 7. Sb5?! d6 Efter 7.. d5! er
det hvid, der kæmper for at udligne;
nu er stillingen nogenlunde lige. 8.
Lf4 Her er det bedste for sort at gå ind
i et lige slutspil efter 8. 0-0. Sort vil
gerne vinde (men er lidt bange, han så
mit parti mod Mikkel, hvor jeg vandt
over ¨favoritten¨), så han tager det
principielle. 8.. e5!? 9. Lg5 En
computervariant der forcerer remis: 9.
Lxe5! Dxe5 10. Dxd8+! Kxd8 11.
Sxe5 a6! 12. Sxf7+ Kd7! 13. Se5+
med evigskak. Om jeg havde taget
den hvis jeg havde set det er uklart.
Hvid kan desuden skabe uklart spil
med 13. Sxh8. 9.. f6!? Her tænkte jeg
mig om. Jeg kunne ikke lide 10. Le3!
Lxe3, som giver hvid d6-bonden og et
initiativ for en dårligere bondestruktur. Ld2 går ikke, og Lc1 slet ikke.
Altså er Lh4 tilbage. Men så kom en
latterlig ide. Hvis nu man bare
rokerede, og fxg5 Sxg5. hmm…
Hvid fordel: Kontrol over hvide felter
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nær den sorte konge. Sorts konge
kommer ikke til at rokere foreløbig.
Seriøst udviklingsforspring.
Sort bliver presset, og kommer
muligvis i tidsnød.
Sort fordel: Ekstra løber.
Resultat: uklart spil. Risikabelt? Nej,
hvid har jo masser af kompensation:
10. 0-0!? fxg5 Det kom med det
samme. Men det er fint, for ifølge min
tabel har hvid mere end nok
kompensation for officeren. 11. Sxg5
Stilling efter 11. Sxg5. Vil du
helst spille hvid eller sort?

d5! Nødvendigt bondeoffer for at
lukke lidt for løberen på c4. Ellers
ville hvid muligvis spille Sf7, som
vinder en kvalitet uden at give alt for
meget modspil. 12. exd5 Tilføjelse til
hvid fordel: Ekstra fribonde i centrum.
12.. a6! Sort forsvarer sig utroligt
præcist. Først et offer til at lukke for
løberen, så jager han springeren væk.
Computeren siger lige spil, nok med
minimal sort fordel. Og sort har spillet

Viktor – vanlig vinder af turneringer

hele 2 præcise træk, mens han er
bagud med en officer. 13. Sc3 Dd6??
Det tabende træk. Det bedste forsvar
ville være at få kontrol over d6 med
Sf5! Nu får hvid kontrol over d6, kan
skubbe bonden frem, og alle lette
officerer får frit spil, og efter dem
kommer tårnene! 14. Sce4! Dc7 15.
Tac1 Mere præcist var d6, men nu
kan jeg godt lide regler, og som
Larsen sagde: Alle brikker skal med!
Et mere simpelt træk var 15. Dh5+
Sg6 (15.. g6 16. Sf6+ og der er mat i
en) 16. Sxh7, og hvid har stærkt spil,
hvis sort ikke bytter dronning, hvorefter hvid har en materiel fordel, som
nok vinder nemt. 15. b6. Computeren
anbefaler 15. Sf5 16. Sxc5 De7,
eftersom Dxc5? 17. Lb5+ Dxb5 18.
Txc8+ efterfulgt af Txh8, med en
kvalitet og vindende angreb. Men
hvids initiativ efter 16.. De7 er stadig
vindende, især nu hvor det er sort og
ikke hvid, der har ofret. 16. d6! Nu

ryger Fritz fra +6 til +11 på 1/2 minut.
Og både min modstander og jeg kan
fornemme det! 16.. Dd7 17. Lf7+!
Hvid er ikke interesseret i dxe7, da
bonden på d6 er stærkere end springeren på e7! Det ville også vinde, men
ikke i lige så flot stil som den mindre
¨materialistiske¨ vej. 17.. Kf8 18.
Sxc5 bxc5 19. Le6! Hvid truer med
Df3+, som er mat hvis sort ikke spiller
Dc6 eller Db7, eller ofrer en officer.
19.. Db7! Sort fortsætter med
hårdnakket forsvar, og stiller hvid
overfor praktiske problemer. 20.
Txc5! Truer Tc7 efterfulgt af Df3+.
Den eneste brik der ikke står super
godt for hvid, er tårnet på f1. Af de
sorte brikker, der står fint, kan nævnes
dronningen og… muligvis løberen på
c8? 20.. Sec6 21. Df3+ Ke8 22. Lxc8!
Dxc8 23. Df7+ Kd8 24. Se6+(?) Fra
at være bagud med en officer vinder
hvid nu en dronning for 2 springere.
Men sorts konge er stadig i fare. Men
24. Dxg7!! er fuldstændig knusende.
Sort kunne lige så godt opgive nu.
24… Dxe6 25. Dxe6 Te8 26. Dg4 g6
27. Tfc1 e4 28. Txc6 Sxc6 29. Txc6
e3 30. Tc7 exf2+ 31. Kxf2 Tf8+ 32.
Kg3 Tf5 33. Dh4+ g5 34. Dxh7 Te5
35. Dd7#
Hermed var 1. pladsen sikret, og jeg
kunne roligt læne mig tilbage, mens
Mikkel skaffede sig 1 helt point og
kom på 2. pladsen med 4/5. Sixten
kom på 3. pladsen med 3/5 og bedste
korrektion. Næste år bliver spændende når jeg skal forsvare min titel
som Mester i København Åben.
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Stillingen i klub-

18

mesterskabet 2013
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Kære skakmedlem
Husk generalforsamlingen tirsdag
den 28. maj kl. 19.00.
Der udleveres flotte præmier til
alle, der vundet en turnering, er
steget mest i rating – eller på
anden måde har klaret sig godt.
Herudover er der hæderspræmier
til alle, der yder en indsats for at
klubben kan fungere.
Så bestyrelsen kan næsten love, at
der er præmier til alle.
Herudover vil bestyrelsen gerne
have viden om, hvem der ønsker at
deltage i hvilke arrangementer, så
overvej nøje, hvad der har din
interesse.
Følgende er planlagt for den
kommende sæson:
•

•

•
20

Skaktræning skiftevis onsdag
og torsdag – begyndende
onsdag den 5. juni og den
følgende uge torsdag den 13.
juni og så fremdeles – alle
dagene fra kl. 19.00 til kl.
22.00.
Aktiv sommer på Hovedbiblioteket – skak for børn –
alle tirsdage i juli fra kl. 15.30
til kl. 17.30
Simultanskak i Hvidovre C og
Frihedens Butikscenter – højst

sandsynligt lørdag den 17.
august og lørdag den 24.
august begge dage fra kl.
10.00 til kl. 14.00.
•

Urmatch mod Damhus –
hjemmekamp – tirsdag den
27. august.
Afhængig af antal tilmeldinger kan arrangementet blive
flyttet til Risbjerggaard.
Stillingen er 161/2 til dem og
til os. Ret så spændende.

•

Efterårsturnering.

•

KSU Holdturnering.

•

Jyske Bank og Hvidovre
Skakklub EMT i oktober.

•

Julelyn.

•

Klubmesterskab.

•

Nytårskur.

•

Simultanarrangement med
stormester på Risbjerggaard
den 5. april 2014.

Du får udleveret et spørgeskema på
Generalforsamlingen, som du bedes
udfylde, så tænk over hvad du vil,
inden du møder op tirsdag den 28. maj
kl. 19.00.

Med venlig hilsen
f. Hvidovre Skakklub

Jørn Brandt

Indkaldelse
til ordinær generalforsamling
kl. 19.00 tirsdag d. 28. maj 2013
Endelig dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Godkendelse af referatet i
klubbladet af GF 2012

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
Arshak Ikilikian
(alle er villige til genvalg)

7. Eventuelt
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Kontingentet
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
Pensionister
Studerende
Juniorer
Dobbelt medlemskab
Pensionister dobbelt medlemskab
Passiv

215 kr.
187 kr.
187 kr.
95 kr.
160 kr.
95 kr.
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.
22

Bestyrelsen 2012-13
Formand:

Kasserer:

Næstfmd:

Bestmedl.:

Bestmedl.:

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

Jørn Brandt,
Johs. V. Jensens Allé, 50 1. tv., 2000 F.
tlf. 36 75 06 33 & M: 40 38 92 50
kj@kjbrandt.dk
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Palle Halkier Jørgensen
Kettegårds Allé 51 st tv, 2650 Hvidovre
tlf. 24424802 * halkier@mail.tele.dk

Redaktion:
Jørn Brandt

Henning Jensen, Lange-Müllersgade 2, 3.tv.
2100 Kbh. Ø, 82 33 10 29, M: 26 33 12 70
Hj121271@gmail.com

Bjarne Håkansson

Steen Andersen, Egevolden 24 4. mf.
2650 Hvidovre
Tlf. 33 31 83 53 & M 28 98 47 49
Svend Sejersen,
Hvidovregade 31 B st tv, 2650 Hvidovre,
tlf. M 31 47 44 10
svend sejersen@gmail.com

Bestmedl.:

Arshak Ikilikian, Bødkerporten 37
2650 Hvidovre,
tlf. 36 49 12 95 & 21 43 59 45
Ikilikian@artmusic.dk

Bestmedl.:

Erkan Bayhan
Bymuren 21, 3.th 2650 Hvidovre
tlf. 21436017 * erkandosbayhan@hotmail.com

Bestmedl.:

Henrik Madsen, Nyholmsalle 4 A 1/3, 2610
Rødovre, tlf. 26 54 84 86 * hrjoker@hotmail.com

Webmaster:

Michell Daniel Szücs
Gørtlerporten 33, 2650 Hvidovre
tlf. 24 85 59 94 * michelldaniel@gmail.com

(ans.)
(bladmager)

Redaktionen sluttet
den 16. april 2013
Næste nr. er planlagt
udsendt september
2013
Sidste frist for
artikler,
egne partianalyser,
turneringsreferater
etc.:
tirsdag den
13. august 2013
Bjarne Håkansson
Rødager Allé
36 C 2.th
2610 Rødovre
M: 20 32 45 71
Mail: bjarne-haak@
hvidovre-skakklub.dk
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Hvidovre Skakklub program 2012-13
2013
FEBRUAR

APRIL

LØ 02. Nytårskur
TI 05. Klubaften – Udsatte partier

TI 02. Udsatte partier
ON 03. Skaktræning/værksted

ON 06. Skaktræning/værksted
TI 12. Klubmesterskab (KM) 1. runde

TI 09. KM 6. runde
ON 10. Skaktræning/værksted

ON 13. Skaktræning/værksted
TI 19. 3.hold hj. mod Ishøj 1

TI 16. KM 7. runde
TI 23. Klubaften – udsatte partier

ON 20. 2.hold hj. mod Frederiksberg 5
TO 21. 1.hold ude mod Nørrebro 2 19.30

TI 30. KM 8. runde

TI 26. KM 2. runde
MARTS
TI 05. KM 3. runde
TI 12. KM 4. runde
ON 13. Skaktræning/værksted
LØ 16.Holdturnering 7. runde.
Afslutning Tapeten Ballerup
1.hold „hjemme“ modDamhus 2 kl. 13.00
TI 26. KM 5. runde

MAJ
ON 01. Skaktræning/værksted
TI 07. KM 9. runde
ON 08. Skaktræning/værksted
TI 14. Klubaften – udsatte partier
TI 21. Klubaften – udsatte partier
TI 28. Generalforsamling
JUNI
TI 04. Hvidovre Mesterskab i LYN
ON 05. Skaktræning/værksted

Hvidovre Skakklub spiller hver eneste tirsdag året rundt undtagen
på helligdage 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 tirsdage, onsdage, torsdage eller i weekenden.

