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Vi „tævede“ Damhus med 111/2 – 111/2 på deres hjemmebane, bl.a. fordi Palle tvang
den tidligere Danmarksmester Bent Kølvig til at spille remis. Godt gået!!!

Formandens
kommentar
Som I sikkert alle har bemærket, så
har vi fået fin omtale i Hvidovre Avis
i den seneste tid.
Fire gange er vores klub blevet
omtalt; dels den generelle artikel om
fremtiden for Hvidovre Skakklub og
dels omtale før og efter af de to simultanarrangementer i Hvidovre C og
Frihedens Butikscenter.
Herudover indrykkede vi en annonce
til 4.300 kr. for at annoncere for vores
nye ungdoms- og børneafdeling. Det
lykkedes dog at få rabat og få annoncen for 1900 kr., men kun fordi de
ved, at klubbens økonomi ellers ville
være ødelagt i dekader fremover, hcis
vi skulle betale fuld pris.
Ungdoms- og børneafdelingen har nu
kørt i fire uger, men desværre har der
ikke vist sig interesserede, så vi
lukker nu ned for denne aktivitet og
overvejer i bestyrelsen, hvordan vi
kommer videre. Der er forskellige
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muligheder; vi skal deltage i møde
med Hvidovre Hovedbibliotek om
eventuelt at få gang i skak på
bibliotekerne. Derudover er vi i
kontakt med Avedøre Bibliotek om 2
timers undervisning i skak pr. uge.
Vel at mærke undervisning, som den
pågældende vil få honoreret. Vi
prøver at se, om der er en i klubben,
der kan påtage sig opgaven.
Sjov lørdag er et arrangement, der
finder sted en lørdag hver måned i
Avedøre Idrætscenter fra kl. 18.00 til
kl. 21.00. I den forbindelse har Erkan
og Viktor meddelt, at de godt vil stille
op. Natur-ligvis er andre mere end
velkomne til at deltage, så meld jer
gerne til Erkan.
Endvidere arbejdes der med en
mulighed for at få kontakt til SFO
(Skole Fritids Ordningen ) og få
introduceret skak som en mulighed

for de unge. Hvad der lykkes, ved vi
ikke, men der er sikkert en af de
mange muligheder, vi vil have succes
med. At vores egen børne- og ungdomsafdeling er lukket ned, skal ikke
forhindre os i at gå andre veje.
Efterårsturneringen er igang, når I får
dette blad, så næste programpunkt er
Holdskak i KSU regi.
Her skal der afleveres holdopstilling
ult. september, og vi har mulighed for
at stille med tre hold, idet der er 24,
der har annonceret, at de vil spille
holdskak.
Før vi beslutter dette, så vil jeg bede
alle, der har meddelt dette, at de
seriøst overvejer, om de nu også vil
spille holdskak. Det indebærer ikke
mindst, at man ikke melder afbud –
med en dårlig undskyldning – fordi
Bayern München møder Real Madrid
den dag, man skulle spille holdskak.

Eller man er FCN-fan og vil gerne se,
de bliver slagtet af Milan i Champions
League.
For hvis vi modtager denne form for
afbud, så har vi ikke reserver nok, så
kære medlem vær seriøs med, hvad du
siger ja til.
Tilmelder vi tre hold, så er det
ensbetydende med, at 2.-holdet får
hjemmespilledag om onsdagen, hvilket vil sige, at klubben så fremover vil
være åben to aftener om ugen.
I har, når I læser dette klubblad, fået
en mail, hvoraf det fremgår, at I
tidligere har meldt jer til holdskak, og
I bedes bekræfte dén tilmelding.
Danske Bank EMT er der 14 klubmedlemmer, der har meldt sig til, og indtil
nu er der 5 eksterne, så der er i alt 5
pladser tilbage. Også her vil I inden
længe få en mail med besked om at
bekræfte jeres tidligere tilmelding.
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Sommer Grand Prix 2012
Resultat
3.

Turneringsdage
4. 5. 6. 7.

8.

9.

10.

1 Henning Jensen

10

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1 10

2 Vagn Jensen

8

x

6

8

7

11

7

10

8

8

3 60 3. 3

3 Bjarne Håkansson

6

12

6

12

7

11 11

6

8

11 3 72 3. 1

4 Børge H. Nielsen

12 12 12 12 12

8

x

12 11 10 1 83 1. 1

5 Michell Szücs

8

12

9

6

8

x

7

8

12 11 3 68 3. 2

6 Steen Andersen

11

8

8

6

8

6

6

6

8

10 2 59 2. 3

7 Arshak Ikilikian

6

10

9

8

10

6

8

10

7

8

2 63 2.1-2

8 Mohammad Zewain 11

x

x

x

12

x

x

x

9

x

1 32

9 Svend Sejersen

x

6

10

6

11 12 11 10

6

12 1 72 1. 2

10 Erik Friberg

x

8

x

x

6

x

x

10

6

8

2 38

11 Arne Rasmussen

x

10

6

10

8

6

x

12

9

8

2 63 2.1-2

12 Palle H. Jørgensen

x

8

12

x

x

x

x

x

11

6

1 37

13 Henrik Madsen

x

10

6

x

10

x

6

6

x

x

2 38

14 Jørn Brandt

x

6

x

12

8

7

x

8

6

6

2 53

15 Erkan Bayhan

x

x

x

10 11

x

6

x

x

12 1 39 1. 3

16 Jørgen Gammelgaard

x

x

x

8

x

x

11 10

x

8

1 37

17 Jørgen Wegge

x

x

x

6

8

x

x

x

x

x

3 14

18 Peter Iversen

x

x

x

10

6

7

11

6

7

6

3 53

19 Robert Christensen

x

x

x

x

6

x

x

x

x

8

3 14

20 Viktor Nielsen

x

x

x

x

12 10

x

x

12 12 2 46

Point

2.

Klasse

1.

Nr. Navn
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Placering

Af hensyn til ferieafholderne mm. udelades de 3 dårligste resultater af opgørelsen

... det er bare ren hygge
Som det fremgår af resultatskemaet,
så var vi mange på plads bag brikkerne de 10 tirsdage i sommerferien. I
alt 20 mand, flot nok.
Der var sågar flere, som mødte op
samtlige turneringsdage; det er jo
mægtig hyggeligt, og så bliver der
måske et par dårlige resultater, som så
kan sløjfes, inden pointene lægges
sammen. Kun en enkelt dukkede bare
op én gang. 17 spillere samme aften
blev sommerens rekord.
I 1. klasse satte Børge H. Nielsen med
83 p. sig for jeg ved ikke hvilken gang
tuuungt på den samlede førsteplads.
Han blev fulgt af Svend Sejersen med
72 p. og Erkan på 3.-pladsen med 39 p.
Til gengæld kan man roligt sige, der
var tæt ræs i 2. klasse; her deltes
Arshak Ikilikian og Arne Rasmussen
om førstepladsen med 63 p. mens
Steen Andersen blev nr. 3 med blot 4
p. færre; 59 p.
Det blev først afgjort i 10. og sidste
runde, hvem af de 3 førende i 3.
klasse, der skulle løbe med sejren. Der
blev kæmpet næsten til sidste brik før
vinderen var fundet; Bjarne
Håkansson sluttede med 72 p.,
Michell Szücs blev 2‘er med 68 p. og
Vagn Jensen tog 60 p.
Når man gør det samlede resultat op,
så blev turneringen vundet af Børge
(1.kl.) med Svend (1. kl.) og Bjarne

(3. kl.) på en delt andenplads og
Michell (3.kl.) nappede en flot 4.plads
trods sin korte tid i klubskakregi.
Hvis ellers Viktor møder op til næste
års Sommer GP, så kan Børge nok
regne med at skulle spille op til sit
ypperste, hvis han vil gentage
succesen.
I al korthed er reglerne:
Der blev spillet i grupper med 4 deltagere (=3 runder) eller med 6 (5) deltagere (= 5 runder).
Der deltog 7 spillere fra 1. klasse. 7
fra 2. kl. og 6 fra 3. kl.
For at gøre partierne tilnærmelsvis
retfærdige, kører Sommer GP med
tidshandikap. Når en spiller fra 3.
klasse mødte en fra 1. klasse, så blev
de 30 min. fordelt med 7 til 1.kl.spilleren og 23 min. til ham fra 3. kl.
Når der kun var én klasse forskel på
de to kombatanter, så fik den højst
placerede spiller 10 min. og den
lavere 20 min.; fx. 10 til ham fra 2. kl.
og 20 min. til ham fra 3. kl.
Når spillerne var fra samme klasse, ja
så – rigtig gættet – fik de 15 min.
hver.
Der var 12 point til gruppevinderen,
10 p. til nr. 2, 8 p. til nr. 3 og 6 p. til
de øvrige deltagere.
Hver turneringsdag har deltagerne
hver indskudt 5 kr., som blev fordelt
samme aften mellem gruppens vinder
og nr. 2 (og 3 ved 6-md.gr.). red.
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Flot, flot resultat i Urmatchen ude
mod Damhus Skakklub tirsdag
den 28. august 2012
Starten på kampen blev lidt kaotisk.
Børge Bengtsen ringede og spurgte,
om jeg tog ham med til urmatchen.
Børge havde dog glemt at tilmelde
sig, men han kom alligevel med ,og så
måtte vi se, om Damhus kunne finde
en modstander.
Vel ankommet til Rødovre og talt med
formand Ernst Mader oplyste Ernst, at
vi godt kunne udvide antallet til 23
deltagere, men det indebar, at Bent
Kølvig skulle med på holdlisten som
den 23. spiller – men at han skulle så
spille første bræt. Det betød, at alle
Damhus spillerne måtte rykke en
plads ned. Det gav lidt forvirring, men
det lykkedes til sidst, alle sad på de
rigtige pladser, men så manglede vi
Mohammad Zewain, der havde
tilmeldt sig. En opringning til
Mohammad afslørede, at han var på
arbejde og kørte bus for Movia . Han
mente ikke, at han kunne lægge turen
omkring Højnæsvej 63 og lade bus
være bus. Så måtte vi ringe til Esben
Bruun og få ham til at komme og
samtidig få accept på, at han skulle
spille på bræt 10. Hvis nogen med den
opstart tror, det er nemt at være
formand, så er naiviteten enorm.
Kampens resultat blev, som I kan se
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overfor, 11,5 mod 11,5, så der blev
ikke delt point ud i den kamp.
Palle Halkier spillede mod Bent
Kølvig, og Palle var helt upåvirket af
den store ratingforskel og holdt
igennem hele partiet en sikker remis.
Henning var oppe mod Morten Møller
Hansen (med 400 ratingpoint mere)
og det kunne Henning trods godt
spille ikke stille noget op imod.
Modstanderen så alt, og stille og roligt
blev Henning presset og opgav til
sidst. Svend Sejersen og Jørgen
Gammelgaard spillede begge remis,
og det var igen partier, hvor der hele
tiden var kontrol på sagerne. Bent O.,
den gamle ræv, cruisede igennem med
en flot sejr. Jakob Lundborg stod i en
nogenlunde lige stilling, da han begik
en fejl og tabte en officer, så var den
kamp slut. Jørgen Kamp Nielsen
spillede meget solidt og havde, så vidt
vi andre kunne se, partiet under
kontrol hele vejen igennem. Erkan
tabte og var lidt ærgerlig herover, han
havde i midtspillet tabt en
centrumsbonde, og det var sidenhen
udslagsgivende. Esben, der kom sent i
gang, spillede et solidt parti og stod
vel egentlig bedst, men gevinsten var
svær at se, og så enedes man på

Damhus
111/2
1 Bent Kølvig

Hvidovre
111/2
2163 1/2 -

2 Morten Møller Hansen 2067 1

1

/2 Palle Halkier Jørgensen

- 0 Henning Jensen

1

3 Steen Schousboe

1975 /2 -

1

4 Peter Rank

1742 1/2 -

1

5 Leif Sørensen

1600 0

6 Ernst Mader Hansen

1599 1/2 -

7 Johnny Smidt

1688

/2 Svend Sejersen

1664

/2 Jørgen Gammelgaard

1660

- 1 Bent O. Pedersen
1

1709

1636

/2 Martin Justesen

1630

1596 1

- 0 Jakob Lundborg

1609

8 Jesper Makholm

1550 0

- 1 Jørgen Kamp Nielsen

1601

9 Jan Ejler

1543 1

- 0 Erkan Bayhan

1566

10 Gisli Hardarson

1540 1/2 1

1

/2 Esben Wilson Bruun

1863

/2 Jørn Brandt

1389

11 Poul Busk Sørensen

1521 /2 -

1

12 Bjørn Enemark

1486 1/2 -

1

/2 Arshak Ikilikan

1335

13 Sten Bauers

1484 1/2 -

1

/2 Henrik Madsen

1319

14 Jens Carl Hviid

1410 1

- 0 Jens W. Madsen

1316

15 Bjarne Røhder

1395 1

- 0 Erik Friberg

1255

16 Ejvind Funch Carlsen

1386 1

- 0 Bjarne Håkansson

1189

17 Per Kühlmann

1381 0

- 1 Steen Andersen

1179

18 Knud Erik Helleshøj

1366 1

- 0 Torben Henriksen

1178

1

1

19 Niels-Holger Nielsen

1357 /2 -

20 Søren Hansen

1352 0

- 1 Vagn Jensen

1151

21 Bjørn Gemzøe

1335 0

- 1 Peter Iversen

1100

22 Thor Larsen

1100 0

- 1 Michell Daniel Szücs

1064

23 Bendt Breinholt

1000 0

- 1 Børge Bengtsen

1000

Gennemsnit

1519

/2 Viktor Nielsen

1165

1403
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Det var her i denne ende – den nederste – der blev hente sejre på stribe

modstanderens opfordring om remis.
Jørn spillede et parti med en masse
trusler mest rettet mod modstanderen,
men partiet blev efterhånden så
kompliceret, at selv en efterfølgende
analyse gav mange muligheder til
begge. De skriftkloge mente dog nok
at Jørn stod bedst. Arshak – klubbens
mest kompromisløse spiller - spillede
med sort et kompliceret parti og ifølge
eget udsagn var en forkert trækfølge
årsag til, at Arshak ikke vandt partiet.
Henrik Madsen stod i slutspillet til
gevinst, han kunne afvikle, så Henrik
havde bonde og konge mod konge og
med modstanderens konge et skridt
bag bonden. Henrik tillod desværre at
modstanderen fik remis. Jens W.
Madsen opgav i en stilling med
mange brikker på brættet; hvad der
gik galt, fik vi ikke overblik over.
Erik Friberg havde en fin stilling, og
en overgang i slutspillet var Erik tæt
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på at sætte modstanderen mat, men
der blev byttet brikker og pludseligt
var det modstanderen, der kunne sætte
Erik mat – og det gjorde han. Efter
godt en time, hvor der var helt stille i
lokalet, lyder det pludseligt: „Nej, nu
kan det fandeme være nok, jeg gir op.“
Det var Bjarne Håkansson, der højlydt
bekendtgjorde, at han havde tabt.
Steen Andersen var sikkerheden selv
og fik først en bondegevinst, som
siden blev udbygget til et stort pres på
modstanderen, og så vandt Steen.
Torben tabte sit parti, uden at vi fik
nærmere information.
Viktor Nielsen stod godt gennem hele
partiet, og ved en forespørgsel til
hvordan det gik, var Viktor ret så
optimistisk, men desværre blev det
kun til remis.
Vagn Jensen, Peter Iversen, Michell
Daniel Szücs og Børge Bengtsen
vandt alle. Peter lagde ud med at

vinde over Bjørn Gemzøe, der havde
en ratingfordel på 235 point, men det
var Peter ligeglad med og vandt i flot
stil. Michell vandt også; han vinder
stort set alle de partier, han spiller i
øjeblikket, så hans rating er helt
forkert, men det retter sig sikkert
hurtigt her i efteråret.
Da jeg efter partiet spurgte Børge
Bengtsen, hvordan det var gået,
svarede Børge på sin stille facon: „
Jeg vandt naturligvis.“ Endelig vandt
Vagn Jensen i en stilling, der længe så
meget lige ud, men man skal passe på
med Vagn. Han ser det hele, og en
lille fejl fra modstanderen udnytter
Vagn på fin vis.
En overgang førte vi 9 – 8, så der
manglede 6 partier, deriblandt Erik
Friberg, Henrik Madsen, Esben
Bruun, Jakob Lundborg, Vagn Jensen
og Martin Justesen.
Ingen var derfor i tvivl om, at vi ville
vinde en komfortabel sejr, men først
tabte Jakob, så vandt Vagn og vi var
nu på 10 point. Så tabte Erik. Esben
og Henrik spillede remis, og så havde
vi 11 point, og der manglede kun
partiet mellem Martin Justesen og
Ernst Mader. Martin fik ved afbytning
af officerer vundet en løber og havde
tårn plus to løbere mod tårn og en
løber plus lige mange bønder.
Uheldigvis måtte Martin bytte sit tårn
for en løber, og spillet endte lige før
lukketid ud i en remis, som Ernst
absolut kunne være mest tilfreds med.
Kampen endte derfor 11,5 mod 11,5.
Referent JB

Danske Bank EMT
Den traditionelle turnering afvikles som sædvanlig i skolernes
efterårsferie – på dagene
fredag d. 19. oktober
lørdag d. 20. oktober
søndag d. 21. oktober

Goddag til
Robert Christensen

som er vendt tilbage til brikkerne

Husk lige JuleLYN
tirsdag d. 11. december

Nytårskur 2013
lørdag den 9. februar.
Arrangørerne garanterer,
at deltagerne må grine og hygge sig
lige så meget som i de forgangne udgaver af det traditionsrige arrangement
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Simultan arrangement i Hvidovre C
og Frihedens Butikscenter
Hvidovre Skakklub havde stor succes
med simultanskak i Hvidovre C
og Frihedens Butikscenter
Lørdag den 18. august spillede
Henning Jensen i alt 35 skakpartier
mod alle, der kom i Hvidovre C og
havde lyst til et spil skak. Henning
Jensen vandt 32, spillede et remis og
tabte to. Blandt de, der tabte partiet,
var der flere, der spillede nogle rigtigt
gode partier, og de blev sammen med
de to, der vandt og den ene, der
spillede remis, belønnet med en af de
flotte præmier, doneret af Sportmaster, Super Best og Rema 1000.
Lørdag den 15. august var der igen
simultanskak, denne gang i Frihedens
Butikscenter og også dette
arrangement blev en stor succes. Der
kom rigtigt mange og spillede skak. I
alt spillede Henning Jensen denne dag
30 partier og tabte kun et og spillede
et remis. Partiet, der blev remis, blev
spillet af Viktor. Viktor, samt den der
vandt, fik begge fine vingaver. Viktor
fik naturligvis også chokolade, da
vinen var til far og mor. Præmierne
var sponseret af Føtex og Super Best.
Som I ved, benytter vi et sådant
arrangement til at få nye medlemmer.
Ved de to arrangementer fik vi kon10

takt med atten personer, der fik
udleveret klubblad samt efterfølgende
har modtaget en mail, hvori der fortælles mere om Hvidovre Skakklub.
Så håber vi at se nye ansigter i
klubben. En del af de, vi havde kontakt til, havde ikke spillet skak i
mange år, men kunne egentlig godt
tænke sig at komme i gang igen.
Alle, der har været med til at sponsere
disse to arrangementer, har
efterfølgende modtaget en tak fra
klubben for deres deltagelse, vedlagt
en kopi af de artikler, der har været i
Hvidovre Avis
JB

Redaktøren takker mange gange, når et medlem har forstået, hvad det drejer sig
om: SKAKPARTIER med kommentarer. Mange tak til

Viktor Nielsen,
der lige napper en sejr i Frederiksberg Skakklubs
aktuelle turnering
Jeg er nu nået til 3. runde af Frederiksberg ¨Spil når du vil¨ turneringen, og da
jeg tabte i 2. runde tager jeg nu revanche.
Per Hattens 1087, Frederiksberg Skakklub af 1920 >
< Viktor Nielsen 1165, Hvidovre Skakklub
1: e4! e6 Fransk, det bliver sjovt. 2:
d4 d5 3: e5 c5 Man skal med det
samme angribe hvids centrum, da det
er sorts modspil. D4 bliver i
hovedvarianterne svag. 4: c4?! Aldrig
spillet før! Fritz 12 database: 0 spil
(ud af omkring 200.000) Shredder
database: 0 (ud af omkring 550.000
spil). Hvilken bonde skal man slå med
for at fordrive varianten. Er det 4: …
cxd4 5: Dxd4 Sc6 eller 4: … dxc4 5:
Sf3 Sc6? Efter 10 minutter spiller jeg
det forkerte: 4: … dxc4? Det bedste
er helt klart cxd4, som er strategisk
korrekt, da e5 bliver svag. Jeg spiller
det taktiske, der umiddelbart vinder
en bonde, men hvid for modspil med
korrekt spil. 5: Sf3 Sc6 6: Lxc4 Sxd4
Hvis jeg skal have en bondesvækkelse
på d4, skal han bytte dronninger! 7:
Sxd4 Dxd4? Her ville 8: De2 give
remischancer. 8: Dxd4? Cxd4 9: 0-0
Lc5 10: Ld2?! Kan ikke rigtigt se,

hvad løberen skal der. Den blokerer
for det mest fornuftige springerfelt og
laver intet. Men han vil selvfølge
spille b4. Han taber dog 2 tempi (Ld2,
b4), men jeg taber 1 (Lb6). Altså
vinder jeg 1 tempo. 10: … Se7!
Ignorerer b4 11: b4 Lb6 12: Lg5 Sc6!
Vinder løberparret. Hans eneste
svartræk mod gaflen af de 2 bønder er
Lb5 efterfulgt af Lxc6. Dette giver
ingen modchancer, og Fritz anbefaler
også 13: Te1 med endnu et
bondeoffer. Men I må lære mig at
finde kandidattræk, det tog mig 5
minutter at finde 13: Lb5, der helt
klart er det logiske. 13: Lb5 Ld7 14:
Lxc6 Lxc6! Nogle ville måske slå
med b-bonden for at spille c5 og få en
passeret fribonde, men en hvide bbonde forhindrer dette, så at slå med
løberen er korrekt. 15: Sd2 h6!?
Rigtigt træk, bare forkert plan. Hvis
jeg med det samme fortsatte med g5
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eller Ld5 ville det være korrekt, men
jeg så ikke at springeren kunne hoppe
ned på d6, hvor den praktisk talt
dominerer brættet. 16: Lh4 0-0? 17:
Sc4! Le7 ser logisk ud, parat til Lc5
eller Ld6, men fejler, da det er
springeren, der skal derhen. Nu har
jeg et problem. Han kan også bytte
springeren for løberen og få
uligefarvet løbere, med remischancer.
Men så huskede jeg at jeg engang
hørte at tårne med uligefarvet løbere
ikke har så store remischancer som
uden tårne. Overså La4, der forhindrer
de hvide tårne til at presse på dbonden, men dette træk er lige så
godt: 17: … g5! Lb5 duer ikke, da
han kan slå på b6, og samtidigt true
tårnet på a8. Nu kan han derimod ikke
spille Sd6, for det truer intet. 18: Lg3
Jeg troede på Sxb6 med lidt større
remischancer, pga. uligefarvet løbere.
Ideen er nok, at springeren skal til d6.
18: … Lc7 Jeg ville gerne tilsætte et
!, men ifølge Fritz må jeg ikke.
Udvikling af tårnene er bedre. Dette
forhindrer dog Sd6 pga. Lxd6
efterfulgt af f6 og e5, hvorefter
bonden hænger. Men hvid får klart
modspil med pres på f6 (efter f4 og
afbytning) og kontrol over både g og
c-linjen, og fanger min konge. Men
for 2 bønder? Sort står stadig til
gevinst. 19: f4?! Lb5!? Computeren
kan ikke lide det, men jeg får
sammenfarvet løbere og ekstra bonde.
Springeren er bundet! 20: Tfc1 Lxc4
21: Txc4 Lb6 22: Kf1! Ud af
løberdiagonalen! 22: … Tac8!
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Udfordrer, og bytter af til ret
fordelagtigt slutspil. 23: Tac1! Txc4
24: Txc4 Td8! 25: Kd2? Ikke
specielt godt pga.: 25: … D3+! 26:
Kd2 Le3+!! Bytter d-bonden for ebonden. Og bytter løbere. En bonde
på sjette række er farlig. Og
kombineret med løberen har jeg også
kontrol over min syvende række.
Desværre kan jeg ikke beholde
diagonalen. 27: Kxe3?? D2 og intet
kan forhindre d1=D undtagen Tc1,
som dog giver dxc1=D. 27: Kd1
gxf4? Jeg har en dårlig vane. Når jeg
fører materielt, bytter jeg officererne
af, så jeg har et vundet slutspil. Men
tårnslutspil giver remischancer! I må
lære mig det!! 28: Lxf4 b5! Får lidt
plads på dronningefløjen og
forhindrer modspil dér. 29: Te4 Lxf4
30: Txf4 Kg7. Aktivering af
monarken, 31: Kd2 Td5! 32: Tf3?
Her tilbød han remis. Tg4+ giver en
teoretisk remis ifølge Fritz 32: …
Txe5 Hvem tager imod remis med en
ekstra bonde? 33: Txd3? Den
endelige fejl. Kongeslutspillet er tabt
for ham, så skal han ikke tilbyde
tårnafbytning. Så efter 5 sekunder
kom: 33: … Td5! 34: Ke3 Håber på
at jeg glemmer at slå tårnet. 34: …
Txd3+ 35: Kxd3 e5!? f5! havde
forhindret alt modspil, men jeg havde
overset: 36: g4! Kf6 37: Ke4 Ke6 38:
h3!? Her ser jeg hans plan. Han vil
forcere oppositionen og få
bondekapløb. Pga. hans pladsfordel
vil det være remis! Jeg har dog noget i
ærmet. 38 … a6 39: h4 f6 40: h5?

Kan man sætte et spørgsmålstegn, når
han ikke har noget modspil, udover
pseudo-truslen g5 på et tidspunkt,
men det ender med en g-bonde og
bønderne på dronningefløjen, hvor jeg
vil komme først pga. hans monark
skal fange bonden på kongefløjen. 40:
… Kd6

43: a3 Kd6 44: Kf5 Ke7!! Der igen
giver han muligheden for Ke4 Ke6,
og jeg har tabt tempoet, hvilket er
godt, når modstanderen er i
træktvang. Her opgiver han at regne
på det, og spiller det sidste modspil:
41: … Ke6 42: Kd3 f5! Fjerner ALT
modspil, da dette eliminerer gbonden. Han ikke engang åbne
modspil på dronningefløjen, da Kd3c3-b3 og a4 vil ignoreres, og han kan
ikke komme igennem. 43: g5 hxg5
44: h6 Kf6. Han har ikke hørt om
bondens kvadrat. Kongen er inde i
kvadratet (h6-h8-f6-f8) og kan derfor
nå fribonden. Hans konge kan på
INGEN måde kontrollere 3 fribønder,
der knuser ham levende. 0-1
kommentarer VN

Efter 41: Kf5 har sort 1 træk der
vinder. Kd5? Fejler til 42: Kxf6 e4 43:
g5! med dronning samtidigt. Dog har
sort det stærke træk: 41: … Ke7, der
vinder med triangulering, dvs. 42:
Ke4 Ke6 (42: a3 Kf7) 43: a3 Kd6 44:
Kf5 Ke7!, hvor hvid kommer i træktvang.
41: a3? Hans bedste chance var 41:
Kf5 med håbet Kd5? Der gav remis til
42: Kxf6 e4 43: g5! hxg5 46: h6!!
Men som allerede antydet har jeg 41:
… Ke7!! Der vinder med
trianguleringsmetoden. 42: a3 Kf7 43:
Ke4 Ke6 virker ikke, da han er i
træktvang. Bedre er ikke 42: Ke4 Ke6
13

Efterårsturneringen 2012 i Hvidovre Skakklub
Første runde den 11. september kl. 19.00
Der spilles efter en tillempet dansk

Schweizer turnering, hvilket indebærer:
Alle spillere opføres i ratingorden.
Er der eksempelvis 22 tilmeldte,
spiller i første runde nummer 1 mod
nummer 12, nummer 2 mod nummer
13 osv.
I anden runde spiller vindere mod
hinanden igen i ratingorden, ligeledes
med de, der har spillet remis og endelig det samme for de, der har tabt i
første runde.
Tredje runde planlægges på samme
måde og ligeledes med de følgende
runder.
Udsatte partier regnes som remis
ved fastlæggelse af næste runde.
Næste runde fastlægges onsdagen
efter den spillede runde og kommunikeres umiddelbart derefter til alle
deltagerne.
Når udsatte partier er afviklet, fastlægges følgende runder naturligvis
baseret på det aktuelle resultat.
Der skal spilles i alt 9 runder, og
spilletiden er 5 timer med 2 timer til
hver til de første 40 træk og en halv
time til resten.
Ønskes et parti udsat, meddeles
dette direkte til den, man skal spille
mod og ligeledes til turneringslederen.
Turneringen rates inklusive ELOrating, såfremt det er muligt.
Der bliver præmier til de
forskellige niveauer – over 1600 i ra14

ting, mellem 1200 og 1599 og mindre
end 1200.
Indskud bliver på 100 kr. plus 30
kr. i ratingafgift. Hele indskuddet ex.
ratingafgift går til præmier.
Der udleveres turneringsreglement
ved turneringens begyndelse.
I henhold til ratingliste trukket på
DSU den 5. september bliver rækkefølgen for de tilmeldte som nedenstående:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Navn
Rating
Børge Hjerrild Nielsen 1969
Palle Halkier Jørgensen 1709
Svend Sejersen
1664
Bent O. Pedersen
1636
Martin Justesen
1630
Jakob Lundborg
1609
Jørgen Kamp Nielsen 1601

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Erkan Bayhan
Mohammad Zewain
Jørn Brandt
Arshak Ikilikian
Henrik Madsen
Jens W. Madsen
Arne Rasmussen
Erik Friberg Hansen

1566
1563
1389
1335
1319
1316
1313
1255

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Bjarne Håkansson
Steen Andersen
Viktor Nielsen
Vagn Jensen
Michell Daniel Szücs
Peter Iversen
Børge Bengtsen

1189
1179
1175
1151
1145
1100
1000

*) Jens W. Madsen har trukket sig.

Elo
2020
1899
1863
1725
1681
1698
1707

*)
1473
1548

Efterårsturneringen 11/9, 1. runde, resultater:
Den, der er nævnt først, har hvid.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Henrik Madsen
Jens W. Madsen *)
Arne Rasmusse
Bent O. Pedersen
Bjarne Håkansson
Jakob Lundborg
Viktor Nielsen
Erkan Bayhan
Michell Daniel Szücs
Jørn Brandt
Børge Bengtsen

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

Børge H. Nielsen
Palle H. Jørgensen
Svend Sejersen
Erik Friberg Hansen
Martin Justesen
Steen Andersen
Jørgen Kamp Nielsen
Vagn Jensen
Mohammad Zewain
Peter Iversen
Arshak Ikilikian

Efterårsturneringen 18/9, 2. runde, resultater:
Den, der er nævnt først, har hvid.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Børge H. Nielsen
Mohammad Zewain
Arshak Ikilikian
Peter Iversen
Bent O. Pedersen
Erik Friberg
Vagn Jensen
Steen Andersen
Michel Daniel Szücs
Børge Bengtsen
Jørn Brandt Oversidder

1 – 0
/2 – 1/2
0 – 1
udsat
1 – 0
1 – 0
0 – 1
1 – 0
1
/2 – 1/2
udsat
1 – 0
1

Erkan Bayhan
Palle Halkier Jørgensen
Svend Sejersen
Martin Justesen
Jakob Lundborg
Jørgen Kamp Nielsen
Viktor H. Nielsen
Henrik Madsen
Arne Rasmussen
Bjarne Håkansson
X

15

Rating pr. 4. september 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
16

Børge Hjerrild Nielsen
Esben Wilson Bruun
Arne Walther Larsen
Palle Halkier Jørgensen
Henning Jensen
Svend Sejersen
Jørgen Gammelgaard
Kim Frederiksen
Bent O. Pedersen
Martin Justesen
Jakob Lundborg
Jørgen Kamp Nielsen
Erkan Bayhan
Mohammed Zewain
Jørn Brandt
Arshak Ikilikian
Henrik Madsen
Jens Westergaard Madsen
Erik Friberg Hansen
Bjarne Håkansson
Steen Andersen
Torben Henriksen
Viktor Nielsen
Vagn Jensen
Michell Daniel Szucs
Peter Iversen
Børge Bengtsen
Finn Gjerluff
Bjarne Kildeskov
Flemming Holten Nielsen

1969
1863
1780
1709
1688
1664
1660
1640
1636
1630
1609
1601
1571
1563
1389
1335
1319
1316
1255
1189
1179
1178
1165
1151
1145
1100
1000
1000
0
0

2020
1972
1866
0
0
1899
0
0
1863
1725
1681
1698
1707
0
0
0
0
0
1548
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KSU Holdturnering – sådan stiller vi op,
hvis ...
Hold 1. – Hjemmekampe
tirsdag

5.

Jørn Brandt

6.

Arshak Ikilikian

7.

Henrik Madsen
Erik Friberg Hansen

1.

Børge Hjerrild Nielsen

2.

Arne W. Larsen

8.

3.

Palle Halkier

4.

Svend Sejersen

5.

Jørgen Gammelgaard

6.

Bent O. Pedersen

Torben Henriksen er reserve.
Herudover kan tredieholdets
spillere fungere som reserver, de
må dog max spille i alt 10
holdkampe i sæson 2012-13.

7.

Martin Justesen

8.

Kim Frederiksen

Henning Jensen er reserve.
Herudover kan både andet- og
tredieholdets spillere fungere som
reserver, de må dog max spille i
alt 10 holdkampe i sæson 2012-13.

Hold 3. Hjemmekampe tirsdag,
dog ikke samme dag som
førsteholdet spiller kampe.
1.

Bjarne Håkansson

2.

Steen Andersen

3.

Viktor Nielsen

4.

Robert Christensen

Hold 2. Hjemmekampe onsdag

5.

Michell Daniel Szücs

1.

Jakob Lundborg

6.

Vagn Jensen

2.

Jørgen Kamp Nielsen

7.

Peter Iversen

3.

Erkan Bayhan

8.

Børge Bengtsen

4.

Mohammad Zewain

Finn Gjerulff er reserve.

NB. Alle reserverne kan gå ind og spille på alle 3 hold
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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.
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Bestyrelsen 2012-13
Formand:

Kasserer:

Næstfmd:

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
Palle Halkier Jørgensen
Kettegårds Allé 51 st tv, 2650 Hvidovre
tlf. 24424802 * halkier@mail.tele.dk
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Redaktion:
Jørn Brandt
(ans.)

Bjarne Håkansson
(bladmager)

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

Redaktionen sluttet
september 2012

Bestmedl.:

Steen Andersen, Egevolden 24 4. mf.
2650 Hvidovre
Tlf. 33 31 83 53 & M 28 98 47 49

Næste nr. er planlagt
udsendt november
2012

Bestmedl.:

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

Sidste frist for
artikler,
egne partianalyser,
turneringsreferater
etc.:
tirsdag den
23. oktober 2012 til

Bestmedl.:

Erkan Bayhan
Pottemagerporten 87 A, 2650 Hvidovre
tlf. 21436017 * erkandosbayhan@hotmail.com

Webmaster:

Palle Halkier Jørgensen
Kettegårds Allé 51 st tv, 2650 Hvidovre
tlf. 24424802 * halkier@mail.tele.dk

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
SEPTEMBER
TI 25. Klubaften – udsatte partier
OKTOBER
TI 02. Efterårsturnering 3’e runde
TI 09. Efterårsturnering 4’e runde
TI 16. Klubaften – udsatte partier
FR 19. Danske Bank EMT
LØ 20.Danske Bank EMT
SØ 21. Danske Bank EMT
TI 23. Klubaften – udsatte partier
uge 44: 29 okt.-1. nov. KSU
Holdturnering 1’e runde
NOVEMBER
TI 6. Efterårsturnering 5’e runde
TI 13. Efterårsturnering 6’runde
uge 47: 19.-22. nov. KSU Holdturnering
2’e runde
TI 27. Efterårsturnering 7’e runde.
DECEMBER
uge 49: 03.-06. dec. KSU Holdturnering
3’e runde
TI 11.Julelyn
TI 18.Klubaften – udsatte partier
NB. Datoerne for KSU er endeligt
fastlagt, dog med undtagelse af
afslutningen i Tapeten i Ballerup, men den
mest sandsynlige dato er stadig lørdag den
16. marts kl. 13.00.
Noter i øvrigt venligst de to ændringer i
forhold til det tidligere program i
henholdsvis oktober/november og februar.

2013
JANUAR
TI 08. Efterårsturnering 8’e runde
14.-17. jan. KSU Holdturnering 4’e
runde
TI 22. Efterårsturnering 9’e runde
uge 5 28.-31. jan. KSU Holdturnering 5’e
runde
FEBRUAR
TI 05. Klubaften – Udsatte partier
LØ 09. Nytårskur
TI 12. Klubmesterskab (KM) 1’e runde
uge 8 18.-21. feb. KSU Holdturnering 6’e
runde
TI 26. KM 2’e runde
MARTS
TI 05. KM 3’e runde
TI 12. KM 4’e runde
LØ 16.KSU Holdturnering 7’e runde.
Afslutning Tapeten Ballerup
TI 26. KM 5’e runde
APRIL
TI 09. KM 6’e runde
TI 16. KM 7’e runde
TI 23. Klubaften – udsatte partier
TI 30. KM 8’e runde
MAJ
TI 07. KM 9’e runde
TI 14. Klubaften – udsatte partier
TI 21. Klubaften – udsatte partier
TI 28. Generalforsamling

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 kalen-deren på
tirsdage, onsdage, torsdage eller i weekenden.

