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Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 2 * MAJ 2010  * 59. årgang

Benny Bengtsen varmer brikkerne op inden partiet i Kommunekampen i Rødovre Centrum.
Det hjalp, for Benny vandt. Samlet vandt Hvidovre over Damsø 3-2.
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KS 2 4 - 4 Hvidovre 1

Christian C. Strachan 0 - 1 Børge Hjerrild Nielsen

Thomas Varming 1/
2

- 1/
2

Svend Sejersen (H)

Lars Erik Zwisler 0 - 1 Knud Højgaard

Olav Kallenbach 1 - 0 Henning Jensen

Henrik Høybye 0 - 1 Arne Walther Larsen

Tommy Morris Eriksen 1 - 0 Bent O. Pedersen (R)

Frode Greisen 1/
2

- 1/
2

Benny Bengtsen (R)

Niels-Peter Rønmos 1 - 0 Mohammad Zewain (R)

HT 2009-10 1.-holdet * 1. række * 5. runde d. 3. februar 2010

Et besøg i den hyggelige kælderbutik
på Frejasgade, ved Jagtvej, Nørrebro.
Jeg cyklede derud. Det var lidt af en
oplevelse. Der lå sne overalt, og en
del af turen foregik på den måde, at
jeg holdt balancen ved få forhjulet til
at skride ud skiftevis til højre og til
venstre. Men det er jo barnelærdom.
Arne lagde ud med en ægte miniature.
Kl. 20.25, og efter knap en time, og
17 træk, havde han givet modstan-
deren en lektion. Det parti må vi se –
side 3! Ti minutter efter havde jeg
sikret remis. Så kom Benny også med
en remis. Modstanderen havde en
garderet fribonde på e3, men en
butikslukning klarede sagen.

Højgaard spillede en teorivariant,
hvor hvid giver en kvalitet for at få en
mattrussel mod b7. Modstanderen
oversatsede og tabte.
Herefter gik det skidt. Henning, Bent
og Mohammad tabte alle. Tilbage sad
Børge. Partiet var startet med 1. d4 d5
2. c4 c6 3. cxd5 cxd5. Der opstod en
isoleret sort bonde på d5. Den
belejrede Børge så en times tid,
hvorefter han havde 36 min. tilbage.
Men modstanderen havde 15
sekunder, hvorefter han opgav.
Uafgjort på udebane. Og et matchpo-
int. Vores målsætning er at blive i
rækken, så de point får vi nok brug for.

Svend Sejersen
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HT 2009-10 1.-holdet * 1. række * 5. runde d. 3. februar 2010

Miniature fra
Holdturneringen

Hvid:Arne Larsen,  Hvidovre
Skakklub 1
Sort: Henrik Høybye,  KS 2
Engelsk, spillet 3/2 2010

1. Sf3 Sf6 2. g3 d5 3. Lg2 c6
Solidt, men udviklingen af D-
fløjen besværes. 4. c4 dxc4 5.
Sa3 Le6 Et interessant forsøg.
Kan bonden holdes? Eller
bliver den sorte stilling for
bøvlet? 6. 0-0 Her kan hvid
undgå problemerne med 6. Sg5
Ld5 7. e4 h6 8. exd5 hxg5 9.
dxc6 Sxc6 11. Sxc4. 6. -Sbd7
7. Dc2 Sg5 var stadig en
mulighed. Sb6 8. Se5?! Et slag
i luften. Dd4 9. Sf3 Dd6 10.
Td1 0-0-0? g6, Lg7 og 0-0 ser
sundt ud. 11. d4 cxd3 12. Txd3
Ld5?? se diagram

13. Lf4 Dd7? Db4 havde i det
mindste forhindret 14. Sb5 Truer mat
på a7! De8 15. Sxa7+ Kd7 16. Se5+
Ke6 17. Lh3+ opgivet. Det har ikke
noget med skak at gøre, men det er
alligevel sjovt at få lov at spille sådan
et parti.

Noter af Sejersen
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HT 2009-10 1.-holdet * 1. række * 6. runde d. 23. februar 2010

Musik var et af de hold, vi skulle slå
for have en chance for at blive i
rækken. Vi slog dem også, og det ser
jo godt nok ud på papiret. Men hvis
man har set partierne, så må man sige,
at vi var heldige.
Denne gang var det min tur til at blive
først færdig. Efter 29 træk havde jeg
21.36 forenklet min modstanders
stilling så meget (ved at fjerne fire af
hans bønder og hans løber fra
brættet), at han kunne se, det var på
tide at opgive. Jeg bringer partiet på
næste side.
Blot to minutter senere kom Knud
med det næste point. Modstanderen
prøvede en Budapestergambit, men
Højgaard kan sin teori og spillede et
parti lige til lærebogen. Det må vi
også se – side 6.

Arne fik et siciliansk parti, der endte
remis med uligefarvede løbere.
Henning havnede i et S mod L-
slutspil, hvor modstanderen kunne
have fået en lille fordel, men en
springer er bedre til at svindle end en
løber, og Henning var bedre til at
svindle end Sune, så det endte godt.
Benny spillede frisk til og ofrede S og
L for T og to bønder. Stillingen var ret
uoverskuelig, men hans remistilbud
blev modtaget.
Børge holdt remis i et tårnslutspil,
men analyserne bagefter viste, at han
havde stået til tab undervejs. Bent var
i store vanskeligheder. Hans Mathia-
sen havde kongeangreb, og også en
afgørende kombination undervejs,
men det endte med, at han havde en
løber for lidt, og så glemte han at

Børge Hjerrild Nielsen 1/
2

- 1/
2

Bo Brandstrup

Esben Bruun 1 - 0         Flemming Windekilde

Svend Sejersen (H) 1 - 0 Lars Linderod

Knud Højgaard 1 - 0 Jørgen Monrad

Henning Jensen 1 - 0 Sune Brogård

Arne Walther Larsen 1/
2

- 1/
2

Martin Granau

Bent O. Pedersen (R) 1 - 0 Hans Mathiasen

Benny Bengtsen (R) 1/
2

- 1/
2

Allan Pihl Christensen

   Hvidovre 1    61/2  - 1
1/2 Musik 1
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HT 2009-10 1.-holdet * 1. række * 6. runde d. 23. februar 2010

trykke på uret til sidst.
I det sidste parti havde Esben valgt en
Reti med et bondeoffer på b4 og spil-
lede sit sædvanlige, kompromisløse
spil. Han oversatsede og ofrede ukor-
rekt en løber på f7. Der fulgte flere
fejl på begge sider af brættet. Endnu i
træk 32 kunne Flemming have fået
gevinststilling, men i træk             

Ophørsudsalg fra
Holdturneringen

Hvid:Lars Linderod,   Musik 1
Sort: Svend Sejersen, Hvidovre
Skakklub 1
Spillet 23/2 2010

1. f4 c5 Hvid prøver at spille Birds
åbning. Den er sandsynligvis
indstuderet med en stærkere spiller.
Så jeg undlader d5, stiller mig i stedet
op til Siciliansk, og håber at få en
stilling, han ikke kender. 2. Sf3 Sc6 3.
d3 d6 4. g3 Sf6 5. Lg2 g6 6. 0-0 Lg7
7. e4 0-0 8. c3 Tb8 9. De2 Ld7 Nu er
jeg parat til et fremstød med b-bonden
for at øge Lg7‘s indflydelse. 10. e5(?)
Forhastet. Dronningefløjen burde
udvikles.dxe5 11. fxe5 Sg4 12. d4?
Dette „nærliggende“ træk er en fejl.
Hvids bedste var 12. h3 Sgxe5 13.
Sxe5 Sxe5 14. Lf4 f6 15. Lxe5 fxe5
cxd4 13. cxd4 Db6 – se diagram

De to diagonaler peger på hvids
svagheder: d4, e5, b2 og Kg1. 14. h3?
Han ser ingenting. Kh1 var lidt bedre.
Sgxe5 15. Kh2 Sxf3+ 16. Lxf3 e6 Jeg
kunne godt have spillet Sxd4, men jeg
ville ikke risikere at regne forkert i en
let vundet stilling. 17. Lf4 Sxd4 18.
Df2 Sxf3+ 19. Dxf3 Dxb2+ Husk min
læresætning: „Man skal altid slå
testamentebonden, undtagen når man

34 slog han Esbens dronning, men
havde overset en mat i to med tårn og
springer i hjørnet.
Og så for resten: Hvis I ikke har hørt
Flemming Windekilde dirigere Sankt
Annæ Gymnasiums kor med f.eks.
Händels Messias eller Faurés
Rekviem, så har I noget til gode.

Svend Sejersen
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Parti fra Holdturneringen

Hvid:Knud Højgaard,  Hvidovre
Skakklub 1
Sort: Jørgen Monrad,  Musik 1
Budapestergambit, spillet 23/2 2010

1. d4 Sf6 2. c4 e5 3. dxe5 Sg4 4. Lf4
Sc6 5. Sf3 Lb4+ 6. Sbd2 De7 7. e3
Sgxe5 8. Sxe5 Sxe5 9. Le2 0-0 10. 0-
0 d6 Lxd2!? 11. Sb3 Lf5 TN Hvis
hvid sætter springeren på d4, bør
løberen nok stå på d7. 12. a3 Lc5 13.
Sxc5 dxc5 Hvid har løberparret og
den bedste bondestilling. 14. Dd5
Tfe8 15. Tfd1 c6 16. Dd6 h6 17. h3
Tad8?  se diagram

får den tilbudt!“ 20. Sd2 Lc6 21. Dg4
Tbd8 Det er sorts sjette tempogevinst.
22. Tad1 Dxa2 Jeg gad ikke regne på
La4. Jeg ventede bare på, at han
opgav. 23. Tf2 Dc2 24. Te1 Ld4 25.
Tfe2 Df5 26. Dh4 Jeg ved ikke, hvad
han håbede på. Lf6 27. Dh6 Lg7 28.
Dh4 Td4 29. De7 Dg5 var det samme
som at opgive, men holdspillere kan
som regel ikke lide at være den første,
der opgiver. Txf4! 30. opgivet; se
diagram:

Nu havde han fået nok. 30. gxf4 er
mat i fire: Dxf4+ 31. Kg1 Ld4+ 32.
Te3 Dg3+ 33. Kf1 Dg2#.

Noter af Sejersen



HT 2009-10 1.-holdet *
1. række * 6. runde
d. 23. februar 2010
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HVID TRÆKKER OG VINDER!
18. Dxe7 Txd1+ 19. Txd1 Txe7 20.
g4! Pointen. Løberen kan nu ikke
opretholde dækningen af feltet d7,
hvorefter Te7 fjernes fra 7. række med
en afbytning, og hvids tårn trænger
ind og erobrer bønder. 20.-Lc2 21.
Td8+ Kh7 22. Lxe5 Txe5 23. Td7 b5
24. Txf7 a5 25. cxb5 cxb5 26. Lxb5
Td5 Der er ikke noget der hjælper på
apoteket. 27. Td7 Te5 28. Ld3+
Lxd3 29. Txd3 Tårnslutspillet er let
vundet. c4 30. Tc3 Tb5 Tc5? 31. b3
31. Txc4 Txb2 32. Tc5 a4 33. Tc4
Kg6 34. Txa4 Kg5 35. Ta5+ Kf6
Kh4 36. Th5# 36. Kg2 Ta2 37. h4
Ta1 38. a4 Kg6 39. h5+ Kf6 40. Kg3
Tg1+ 41. Kf4 Tc1 42. Ta6+ Kf7 43.
a5 Tc4+ 44. e4 Td4 45. Tb6 opgivet.

Noter af Sejersen

HT 2009-10 1.-holdet *
1. række * 7. runde
d. 20. marts 2010

Vi skulle have 2 point for at sikre
vores forbliven i rækken. Det skulle
ikke være uoverkommeligt, eftersom
Seksløberens holdleder ringede mig
op om morgenen og meddelte, at de
måtte lade bræt 8 stå tomt. Da Benny
hørte det, gav han mig et godt råd.
Sæt Søren på bræt 8. Så Søren fik
debut på 1.-holdet med 1 point og et
fejlfrit parti.
Det er stressende at være holdleder.
Man skal medbringe brætter, brikker
(plus et ekstra sæt for tidlig bonde-
forvandling), ure (plus et ekstra i
tilfælde af tekniske problemer),
noteringslister (plus nogle gammel-
dags ikke allergifremkaldende),
nummerbrikker, og diverse glemte
effekter (et par briller og en pude).
Hjemmeholdet skal desuden
medbringe de aktuelle styrkelister for
de to hold, og man skal have styr på
holdopstillingen, transporten og de
seneste afbud.
Det gik næsten. Henning Gottfredsen
kom dog med nummerbrikkerne, som
jeg havde glemt. Men så var det, lige-
som kræfterne slap op. Jeg kan ikke
engang tyde min egen noterings-liste.
Men i hvert fald tabte jeg med et brag.
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   Hvidovre 1      6  -  2 Seksløberen 1

Børge Hjerrild Nielsen 1/2 - 1/2 Sandra de Blécourt Dalsberg

Esben Bruun 1 - 0 Søren Haahr Dalsberg

Svend Sejersen 0 - 1 Jørgen Dahl Toldsted

Knud Højgaard 1 - 0 Carsten Møller Larsen

Arne Walther Larsen 1 - 0 Jakob Kjær

Bent O. Pedersen 1 - 0 Carsten Pedersen

Benny Bengtsen 1/
2

- 1/
2

Morten Bengtson

Søren Bang Sørensen 1 - 0 Tomt bræt

Resten af holdet klarede det bedre.
Esben ødelagde modstanderens
bondestilling og vandt en løber for to
bønder.
Arnes modstander overså en binding
og afleverede også en løber. Bendts
modstander så ingenting. Rokade til
hver sin side, og inden han opdagede
det, havde Bent en bonde på h6 og en
dronning på f6.
Knud spillede et rodet parti. Modstan-
deren gav en bonde i åbningen, men
senere måtte Knud give en kvalitet for
at fjerne en nærgående springer.
Men slutspillet S, T og B mod 2T
havde Knud mest styr på. Det endte
med bondeforvandling og mat.
Benny havde to bønder for en løber,
da han tilbød remis. Stillingen så

ulden ud, men modstanderen virkede
nervøs og modtog et remis-tilbud.
Og så viste Børge mig, hvordan jeg
skulle have spillet (samme åbning).
Han var under hårdt pres, men holdt
sikkert remis.
Den sidste halve time af
fællesafslutningen plejer at være et
støjhelvede af småsnakkende
tilskuere. I år gik det bedre. Der var
nogenlunde ro.
Topscorer på førsteholdet blev Arne
med 5 af 7, men Børges 41/

2
 af syv på

førstebrættet uden tabspartier, og
Knuds 41/

2
 af 7 bør også nævnes.

Esben klarede 4 af 6, og Benny holdt
31/

2
 af 7. Men Søren scorede altså

100%!
Svend Sejersen
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Hvidovre 2 31/
2
-41/

2
BMS 5

Arshak Ikilikian 1 - 0 Erling Rosenwanger

Jørn Brandt 1/
2

- 1/
2

Jørn Braüner

Bjørn Hemmingsen 1 - 0 Jørgen Holst

Torben Henriksen 0 - 1 Oliver Hellum

Steen Andersen 1 - 0 Benjamin Braüner

Børge Bengtsen 0 - 1 Niels Arup

Finn Gjerulff 0 - 1 Jens Capion

Henning Gottfredsen 0 - 1 Martin Jessen

Erling Jørgensen 1 - 0 Arshak Ikilikian

Bjarne Mielow 1 - 0 Jørn Brandt

Jens Thrane 1 - 0 Torben Henriksen

Paul Nielsen 1 - 0 Steen Andersen

Svend Arnkilde 1 - 0 Børge Bengtsen

Karlo Havmand 1 - 0 Finn Gjerulff

Morten Jørgensen 1 - 0 Henning Gottfredsen

Børge Hansen 1 - 0 Søren B. Sørensen

Tårnby 2 8 - 0     Hvidovre 2

HT 2009-10 2.-holdet * 3. række * 5. runde d. 2. februar 2010

HT 2009-10 2.-holdet * 3. række * 6. runde d.22. februar 2010



11

Peter Meldal 1/
2

- 1/
2

Arshak Ikilikian

Emil Wulff Rasmussen 0 - 1 Bjørn Hemmingsen

Mark Kirkebække 1/
2

- 1/
2

Mohammad Zewain

Ole Bang Madsen 0 - 1 Torben Henriksen

Flemming Wadtland 1 - 0 Steen Andersen

Mikkel Drygaard 1/
2

- 1/
2

Børge Bengtsen

Sigurd Lumholdt Riber 0 - 1 Finn Gjerulff

Magnus Bernskov 0 - 1 Henning Gottfredsen

Taastrup 3       21/
2  

- 51/
2

    Hvidovre 2

HT 2009-10 2.-holdet * 3. række * 7. runde d. 20. marts 2010

Holdturneringen 2009-2010 sluttede
som sædvanligt i Tapeten, Ballerup
den 22. marts 2010, hvor alle turne-
ringens hold var samlet.
Der blev spillet om op- og nedrykning
for nogle, medens andre spillede om
en hæderlig placering. Vi hørte til den
sidste kategori, og på forhånd havde
jeg ikke levnet os selv nogen stor
chance for andet end en sikker 7. og
dermed sidsteplads.
Det var ikke gået særligt godt i turne-
ringens foregående kampe, og på
papiret havde Tårnby et samlet bedre
ratingtal end os. Men et bedre
ratingtal betyder som bekendt ikke

Stærkt spil af 2.-holdet i Ballerup

altid, at man vinder, og specielt ikke i
den ende af skalaen, hvor vi hører til.
Den dag var vi i hvert fald et bedre
mandskab. Vi havde endog afbud fra
Jørn og Bjarne, så reserver var ind-
kaldt i sidste øjeblik, og holdet blev
derfor først endelig sat ude i Tapeten,
hvor der var overblik over de dispo-
nible spillere.
Først spillede Finn et forrygende og
hurtigt parti mod en ung Sigurd
Lomholt. Finn har jo tidligere i mange
år haft med de unge spillere at gøre,
og da Sigurd lavede en lille fejl tidligt
i spillet (ja, men det gør man jo, for
ellers taber man heller ikke), og      
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samtidig trak lidt hurtigt, var Finn så
ikke i tvivl om, hvorledes dette parti
skulle køres hjem.
Henning gjorde ligeledes Finn
kunststykket efter med hurtigt spil.
Hennings modstander – også en ung
spiller med hang til lidt hurtigt spil og
hurtig gevinst – stod tidligt i spillet
bedst. Men så overså Magnus
Bernskov. at Henning havde en
afdækker klar og snuppede hans
dronning. (Så stod den 2-0 til os).
Bjørn snuppede en bonde først i
spillet, og dette var nok til at køre en
gevinst hjem uden særlige problemer.
Mohammad havde lige spil imod
Mark Kirkebække, og dette kunne
således ende remis. (Nu stod det 31/

2
 -

1/
2
 til os).

Og så var det Børges tur til at afslutte.
Han spillede igen en sikker remis
hjem imod Mikkel Drygård, alt som
det ofte går med sikker åbning og
overblik, og det hele slutter i en lukket
kompliceret stilling, hvor man ikke
skal forcere. (Så var det 4-1).
Jeg selv var meget presset på grund af
tøvende åbningsspil, men så fik jeg
brudt isen efter 11/

2
 time. Et

kvalitetsoffer i midtfelterne og lidt
lynspil med afbytninger blev til et
slutspil, hvor jeg ikke kunne undgå at
få forvandling og Ole B .opgav. (Og
så 5-1)

Steen kæmpede lidt op ad bakke hele
partiet. Forsøgte i sidste 1/

2
 time

angreb for at få overtag, men dette
mislykkedes, og i 40. måtte Steen
opgive forsøget.
Arshak var sidste mand, som var i
spil. Arshak havde et let pres imod sig
hele partiet, men forsvarede sig godt
og forsøgte samtidig med træk til
angreb. Det hele ender dog efter 38
træk i en igen svær stilling, hvor
Meldals tårn og løber skal spille
slutspil imod Arshaks tårn og
springer, hver med 4 bønder. Begge er
tilfredse med ikke at tage risikable
beslutninger – og det er fair nok i
dette holdspil.

Men vores 51/
2
-21/

2
 sejr gav dog meget

bonus til os i denne sidste kamp.
BMS havde inden afslutningen 15
point og var oversidder.
Brøndbyerne havde 141/

2
 og vi selv

havde 11 point. Med vores 51/
2

passerede vi så BMS, og vi fik
således161/

2
 point i alt.

Da Brøndbyerne imidlertid kun
scorede 11/

2 
i denne deres sidste

turnerings-kamp, ja så nåede de kun
16 point. Pludselig var vi avanceret
fra 7. plads til en fin 5.-plads på denne
sidste spillerunde. Godt gået drenge.

Torben Henriksen

HT 2009-10 2.-holdet * 3. række * 7. runde d. 20. marts 2010
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Overskriften hentyder til Taastrup 5‘s
to nederste brætter, der var bemandet
med børn, der var nybegyndere. Det
gav nogle pudsige partier. Lad os se et
af dem.
Hvid:Finn Gjerulff,  Hvidovre 2
Sort: Sigurd Riber, Taastrup 5
Spillet 20/3 2010
1. d4 d5 2. Sf3 Sc6 3. Lf4 Lg4 4.
Sbd2 Dd7 5. e3 Sf6 6. Le2 g6 7. Le5
Lg7 8. c3 Sxe5 9. Sxe5 De6?? Sort
ser kun, at dronningen er truet. Han
har ikke set afdækningen. 9. -Lxe2 er
det reddende træk. 10. Sxg4 Sxg4 11.
Lxg4 Dd6 12. 0-0 h5 13. Lf3 e5 14.
e4 En god ide. Med en springer mere
kan gå direkte efter manden med
hatten. exd4 15. cxd4 Lxd4? 16. exd5
Man kunne også inkassere løberen
med 16. Da4+. Lxb2? Vi ser her den
helt primitive begynderskak. Sorts
plan er at true brikker og slå dem en
ad gangen. 17. Sc4 Df4 Df6 18. De2+
hjalp ikke sort. 18. Sxb2 g5 19. Lxh5
0-0-0 På Dh4 kan hvid lukke h-linjen
med g4 20. Lg4+? Ikke godt. Efter f5
tabes løberen, og gevinsten bliver
besværligere. Td7? jeg vil tro, at sort
satte tårnet i slag med vilje for at

bevare 21. Lxd7 med Dxh2#. Der er
bare lige det, at løberen slår med
skak! 21. g3 Df6 22. Lxd7+ Kxd7 23.
Sd3 Dh6 24. Se5+ Ke7 25. Sg4 Hvid
har tingene under kontrol. Dh7 26.
Tc1 f5 Hvis hvid nu bare flytter
springeren? 27. De2+ 27. Txc7+ fulgt
af Txh7 var nemmere. Kf8 28. Tfe1!
Og om lidt er matten klar, som Benny
Andersen ville have sagt. se diagram

HT 2009-10 2.-holdet * 3. række * 7. runde d. 20. marts 2010

Begyndere mod veteraner

Dd7 29. Sf6 Df7 30. Txc7 Dxc7 31.
De8+ Kg7 32. Te7+ Dxe7 33. Dxe7+
Kh6 34. g4 f4 35. De6 Kg7 36. Sh5+
Kh7 37. Df7+ Kh6 38. Dg7#

Noter af Sejersen
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KommuneKampen
mellem Damsø Skakklub og Hvidovre Skakklub

i Rødovre Centrum, lørdag d. 10. april 2010
blev vundet af Hvidovre Skakklub med 3 - 2

1/
2
Arshak Ikilikian 1303 v1226 Bjørn Gemzøe 1/

2

1 Benny Bengtsen 1354 v1371 Ernst M. Hansen 0

0 Steen Linnerup 1400 v1374 Ejvind Funch Carlsen 1

1 Henning Jensen 1697 v1661 Bjørn Enemark 0

1/
2
Svend Sejersen 1827 v1806 Jørgen H. G. Hansen 1/

2

Rating samlet 7581 7438
Gennemsnit 1516 1488

Det blev en spændende dag mod den
nye fusionsklub Damsø – født ved
sammenlægningen af Rødovre Skak-
klub og Vanløse Skakklub.
Med kun en halv times betænknings-
tid og store – rigtig store – flotte men
tuuunge træbrikker (officerene ruller
på hjul), kan det hurtigt knibe med
overblikket og dermed tiden. Det sås i
flere partier.
Arshak stod godt hele vejen, men tiden
.. tiden. Derfor endte partiet remis.
Benny Bengtsen mødte Damsøs for-
mand, Ernst, og tog fra start teten. Og
den holdt han godt fast i, så Ernst
måtte forlade det store bræt med et
pænt 0.

Steen Linnerups parti udviklede sig til
en stilling, der kun kunne ende med
remis – såfremt Steen havde haft tid
som modstanderen. Det havde han
ikke, så han tabte.
Henning Jensen bankede Bjørn
Enemark ud af brættet og sikrede med
sin sejr mindst remis.
Med en flot indsats endte Kommune-
Kampen med sejr til Hvidovre, da
Svend Sejersen kunne afslutte sit parti
med en remis. SEJR til os. Stillingen
er efter 3 møder helt lige!
Forhåbentlig har Damsø fået besøg i
klubben af nogle af de mange
interesserede tilskuere.

red.
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Der er ganske pæn spænding om
udfaldet i toppen. Børge Nielsen skal
ikke ryste for meget på hånden, hvis
Esben samtidig fortsætter med at
banke pinde på stakittet.

Nederst er der en tydelig afstand til
toppen, men både Jørn Brandt og Bjørn
Hemmingsen klarer sig dog pænt.
Arshak Ikilikian har det sværere; flere
gange lige ved, men  så .. red.
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I Første række er der ligeledes spæn-
ding. Torben Henriksen er eneste mand
med hele pinde i stakittet og har slået
nærmeste konkurrent Arne Rasmussen.
Arne er blandt en gruppe på tre-fire, der

kæmper om en andenplads. Så er vi et
par stykker, der slås om placeringen i
bunden.
Men Torben har altså ikke vundet før
sidste runde er spillet. red.
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Kom til

KlubLYNmesterskab 2010
tirsdag den 1. juni

kl. 19.00 til indskrivning
start kl. 19.30

Regler:

Indskud: Kr. 20

Klasser:
Der kåres klubmester samt én i Mesterklasse,
1. klasse og 2. klasse – dog kan deltagerne

kun vinde én titel.

Præmier: Indskud 20 kr. Klubben runder op,
så der er 1.pr. på 100 kr., 2.-pr. kr. 75 og 3.-

pr. kr. 50 i alle 3 klasser v. mindst 4 deltagere.

Turneringsform: Der tilstræbes ‘alle mod alle’
– ellers Monrad. 

Evt. først ‘alle mod alle’, hvorefter de vundne
point tages med over i de 3 klasser, som påny

spiller ‘alle mod alle’.

Turneringen afvikles efter DSUs regler for
Lynskak.
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HUSK AT
sætte kryds i kalenderen,

så du er klar til at være med
på holdet til

Urmatch 2010
mod Damsø Skakklub
tirsdag den 31. august

i Rødovre.
Nærmere oplysning følger.

Hvidovre Skakklub
har for 15. år i træk meldt sig til

Hvidovre Kommunes

AKTIV SOMMER
– et tilbud til børn og unge. om sjov,
spændende, udviklende beskæftigelse

Det foregår som sædvanlig i
udstillingslokalet på Hovedbiblioteket

kl. 15.30-17.30 tirsdagene
6. + 13. + 20. + 27. juli.

Henning G. og Henning J.
har påtaget sig opgaven,

men alle er velkomne til at kigge
forbi og måske give en hånd med.

Skakturnering
i Avedøre Bibliotek

Beklagelse
I nr. 1 2010 var 2.-holdet på siderne

9 og 13 avanceret til 1. række i
holdturneringen. Dét holder

naturligvis ikke, der skulle – som
sandt er – ha‘ stået 3. række.

red.

På biliotekets opfordring stillede
klubben op og arrangerede sidst i
april en turnering for børn og unge.
Det blev en succes med hele 14 del-
tagere til en Monrad. Henning J. og
Benny B. kunne uddele flotte præ-
mier sponceret af DANSKE BANK,
Hvidovre. Biblioteket supplerede
med hhv. 300, 200 og 100 kr. til de
3 bedst placerede.

Simultan i Hvidovre C
I samarbejde med Hvidovre C og
Danske Bank Hvidovre arrangerer
klubben simultanturneringer 2
lørdage i løbet af sommeren. Begge
samarbejdspartnere leverer præmier
til de, der tager point fra Henning J.
eller leverer en god indsats.
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Indkaldelse
til ordinær generalforsamling
kl. 19.30 tirsdag d. 25. maj 2010

Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af referatet i
klubbladet af GF 2009

3. Formandens beretning

4. Det reviderede regnskab
Kontingent

5. Behandling af indkomne forslag
a) Lovforslag
b) Øvrige forslag

6. Valg; på valg er
Torben Henriksen, kasserer
Henning Jensen, næstformand
Henning Gottfredsen
Steen Andersen, suppleant
Arne Rasmussen,  revisorsuppleant
(alle er villige til genvalg)

Bjarne Håkansson fratræder som formand,
så en ny skal vælges.

7. Eventuelt

Indkomne forslag er anført på den medsendte dagsorden.
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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 vil
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. 19.30 til 22.
Hvilke ugedagene (det bliver
ikke tirsdage) får du oplyst i
tide.
Din deltagelse betales af dit
kontingent.

red.
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afgik ved døden den
14. april.

Han var mærket af
en hjerneblødning,

som bl.a. ramte
hans talecenter.

Det skete for over
20 år siden.

Søren var en fin
fyr, altid parat til

et parti med et
smil.

Søren vil blive
savnet.

Bjarne Håkansson

Søren Bang Sørensen

Goddag
og velkommen til

Robert Christensen

Benny Bengtsen
har vi hilst velkommen – men

han ser altså sådan ud.

Farvel og tak til
Leon Henriksen



Redaktion:
Bjarne Håkansson
      (ans.)

Redaktionen sluttet
d. 1. maj 2010

Næste nr. er planlagt
udsendt
august 2010.

Sidste frist for
artikler,
egne partianalyser,
turneringsreferater
etc.:
tirsdag den
20.juli
til Bjarne

HVIDOVRE

SKAKBLAD

www.hvidovre-skakklub.dk
Klubhuset, Bibliotekvej 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 2010-11
Maj

18. Klubmesterskab, sidste runde
25. Generalforsamling

Juni
1. Klublynmesterskab
8. Klubaften

15. Sommerskak
22. Sommerskak
29. Sommerskak

Juli
6. Sommerskak

15.30-17.30 Aktiv Sommer

13. Sommerskak
15.30-17.30 Aktiv Sommer

20. Sommerskak
15.30-17.30 Aktiv Sommer

27. Sommerskak
15.30-17.30 Aktiv Sommer

August
3. Sommerskak

10. Sommerskak
17. Sommerskak
24. Sommerskak
31. Urmatch ude mod Damsø

September
7.

14.
21.
28.

Bestyrelsen vil snarest efter generalforsamlingen melde ud,
hvad der skal ske under overskriften „Sommerskak“


