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Jørn Brandt – ny formand for Hvidovre Skakklub
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Referat af ekstraordinær
generalforsamling i
Hvidovre Skakklub
Ekstra ordinær generalforsamling
afholdt kl. 19.00 tirsdag den 2.
november 2010 i klubbens lokaler,
Biblioteksvej 60 A, 2650 Hvidovre.

1.

Valg af dirigent:

Bestyrelsen havde foreslået Bjarne
Håkansson, og der blev spurgt, om der
var andre kandidater til hvervet som
dirigent. Dette var ikke tilfældet, og
Bjarne Håkansson blev enstemmigt
valgt til dirigent.
Dirigenten kunne derefter konstatere,
at den ekstraordinære
generalforsamling var lovlig, idet
indkaldelse var udsendt med 15 dages
varsel til de medlemmer, der har
modtaget indkaldelsen med
elektronisk mail og øvrige
medlemmer med 14 dages varsel.
Dirigenten kunne ligeledes konstatere,
at den ekstraordinære
generalforsamling var
beslutningsdygtig, idet mere end
halvdelen af medlemmerne var
repræsenteret.
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2.

Valg af ny formand:

Den afgående formand, Svend
Sejersen, gjorde opmærksom på, at
han af personlige årsager ønskede at
fratræde som formand, og bestyrelsen
foreslog som ny formand Jørn Brandt.
Der var ikke andre kandidater til
formandsposten, hvorefter Jørn
Brandt blev enstemmigt valgt.
Jørn Brandt takkede for valget.

3.

Valg af medlem til
bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslog, at Svend
Sejersen fortsatte i bestyrelsen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

4.

Betaling af kontingent:

Bestyrelsen bemyndiges til at
opkræve kontingent for to kvartaler ad
gangen. Kontingentet betales forud.
Jørn Brandt kunne supplere med, at
årsagen til at man fastholdt
formuleringen ”to kvartaler” og ikke
halvårligt er, at KSU opgiver
kontingent per kvartal. Så for

medlemmerne er det nemt at se, hvor
stor en del af kontingentet til
Hvidovre Skakklub, der sendes videre
til KSU.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Henning Jensen orienterede om, at
juniorkontingentet stadig er på 3
kvartaler per år, og det vil blive
opkrævet med 2 kvartaler per den 1.
januar og ét kvartal per den 1. juli.
Forsamlingen bifaldt enstemmigt
fortsættelse af gældende praksis.

5.

Rykkergebyr:

Der kan opkræves et rykkergebyr på
kr. 25 ved betaling af kontingentet
senere end to måneder efter
forfaldsdato og efter modtagelse af en
skriftlig rykker fra kassereren.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6.

Eventuelt:

Ingen ønskede ordet til eventuelt.
Dirigenten takkede for god ro og
orden og erklærede den
ekstraordinære generalforsamling for
afsluttet.

Klubbens vedtægter
med de netop besluttede
ændringer udsendes
snarest til alle
medlemmer.
red.

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
Studerende
Pensionister
Dobb. medlemsskab
Pens. dobb. medlem.
Passiv

230 kr.
160 kr.
160 kr.
160 kr.
95 kr.
95 kr.

senest den sidste bankdag
i februar, maj, august og
november måned

Bestyrelsen udsender meddelelse om kontingentbetalingen
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Simultanskak i Hvidovre C
d. 14 og 21. aug. 2010
Henning Jensen - en af Hvidovre
Skakklubs bedste spillere - stod over
to lørdage over for i alt 35 spillere i en
simultanopvisning.
Henning vandt 26 partier, spillede 1
remis og tabte 8 partier.
Over et længere tidsrum spillede
Henning mod 10 spillere, da der i den
periode var nogle, der overtog
pladserne, så snart de blev ledige.
Af de 8 partier han tabte, var de 4
mod spillere, som havde et højere
ratingtal end Henning, så kun 4 partier
blev tabt til spillere med samme eller
lavere rating end ham; en stærk
præstation.
Der var præmier til alle, der havde
vundet eller spillet remis – eller havde
spillet et godt parti, selv om man
tabte. Præmiemodtagerne var mere
end godt tilfredse med de flotte
præmier: vin, gavekort, tasker mv.,
der var sponsoreret af Danske Bank,
Sports Master Hvidovre C, Super
Best, Rema 1000, Hvidovre C
Tombola og Centerforeningen.
Der er ingen tvivl om, at med støtte
fra sponsorerne, så afholder Hvidovre
Skakklub fremover lignende
arrangementer i Hvidovre C, og
Frihedens Butikscenter kan også
komme på tale.
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Skakarrangementet var en stor succes.
Dels var der mange tilskuere, dels fik
Hvidovre Skakklub kontakt med
adskillige spillere, som naturligvis
blev inviteret til at besøge klubben og
spille skak.
Tre nye spillere er foreløbig kommet
og er gået lige ind i vores
efterårsturnering: Palle Halkier
Jørgensen, Vagn Jensen og Jens
Westergaard Madsen.
Der var derudover flere interesserede,
så der er ingen tvivl om, at når vi
næste gang har et arrangement, så er
der helt sikkert flere, der får lyst til at
komme i klubben og se, om et
medlemskab er noget for dem.
Derudover har klubben fået en
kontakt til aktivitetscentret i
Hvidovregade, idet skakgruppen dér
er interesseret i, at nogle fra Hvidovre
Skakklub kommer og spiller skak om
mandagen.
Hvidovre Skakklub vil gerne have nye
medlemmer, og en af måderne
hvorved det lykkes, er at det fra
Hvidovre Avis og de lokale sponsorer
gøres muligt at afvikle offentlige
skakarrangementer med flotte
præmier, og som Hvidovres borgere
er informeret om i god tid, inden de
afvikles.
JB

Udsnit af de mange flotte præmier

X

sæt

i din kalender:

Tirsdag d. 14. december

JULELYN
... som de fremmødte
skakglade spillere
gerne vil vinde,

Lørdag d. 12. februar

NYTÅRSKUR
(husk at tilmelde dig!)

Fredag d. 18. til
søndag d. 20. februar

DANSKE
BANK EMT
(husk at tilmelde dig!)

og her går
en af flere
tilfredse
udfordrere.

Tirsdag d. 1. marts

starter Klubmesterskabet
(husk at tilmelde dig!)
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Klasserne M * 1 * 2

Det var som sædvanlig en rigtig
hygger med indbygget klassekamp.
Somme tider lykkedes det nemlig en
„underhund“ at overliste en af de
„tungere“ drenge – muligvis med
hjælp fra det måske retfærdige
tidshandicapsystem.
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Reglementet, atter udarbejdet af
Svend Sejersen, siger om
pointopgørelsen, at deltagerne skal
kunne holde 3 ugers ferie uden at
risikere overhaling af en morakker.
Derfor udgår de 3 dårligste resultater
før sammentællingen.
red.

Nervepirrende kampe i Urmatchen
Hvidovre - Damhus Skak
den 31-08-2010 kl. 19.30
hos Damhus Skakklub i Rødovre
Så var vi alle i gang igen, efter
sommerferiens afslapning, med at
spille skak. Vi var samlet omkring
vores sædvanlige og årlige
opvarmningskamp imod Damhus
Skakklub, som blev afviklet og helt
som den plejer, en hyggelig og
uforpligtende kamp. Resultatmæssigt
gik det også, som det plejer, i hvert
fald i de senere år, nemlig at vi tabte.
Denne gang lidt større desværre,
nemlig med 4 point, så den samlede
stilling nu er 0-5. Men vi fortvivler
ikke, der er endnu langt til
endestationen på de 25 point.
Tilslutningen var igen i top fra vores
side, hvor i alt 17 spillere havde meldt
sig klar, og dermed var kampen for os
startskuddet til en ny, lang sæson med
mere forpligtende skak. Tilmeldingen
var nær det maksimale, vi kan stimle
sammen til et stort arrangement, og alt
i alt synes jeg, det var en flot
tilslutning vores medlemmer igen
bidrog med til denne årlige
venskabskamp.
Modsat havde Damhus Skakklub
faktisk sværere ved at udvælge og
samle sit holdt, på trods af at de har en
meget større medlemskreds. En del af

forklaringen herpå er, at vi har aftalt
at stille to hold, der matcher hinanden
i styrke. Og det er lidt vanskeligere
for Damhus Skakklub, da den generelt
er en stærkere klub, der i medlemskredsen råder over større styrke både i
toppen og i midten og ikke så meget i
bunden, end vi gør det. Udvælgelsen
for dem bliver at finde spillere, som
matcher vores hold, som kun er at
stille med alle mand. Resultatet blev
da også, at det samlede ratingtal var
en del større i Damhus Skakklubs
favør, og at det kun på få pladser var i
vores favør, hvilket også afspejler
kampens resultat.
For så mange spil er det en stor
opgave at give et fyldigt referat, og
derfor er der heller ikke det. Men
spænding var der dog, se bare her:
Da 14 spil var afviklet var stillingen
101/2- 31/2!!! Uha, da, da, da. De fleste
havde forladt arenaen, klokken
nærmede sig sent på aftenen, og
udenfor stod stadig nogle få med
cykelklemmer på buksebenene og fik
et sidste sug af smøgen, førend det gik
hjem til de varme dyner. Tilbage sad
kun Børge Nielsen, let foroverbøjet
med det sædvanlige stoneface, der
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intet røber om hans næste træk, hans
plan, eller hans nervøsitet. Hans
overblik må være nærmest
fænomenalt, for hans kamp imod uret
påvirker ham ikke, og hans træk er
hurtigere end Lucky Lukes, og hans
punch plejer at være afsluttende.
Ved siden af Børge sad Knud
Højgaard. Også en ensom ulv, en
figther, en der ved, hvad han kan, har
været i gamet i en menneskealder, og
stiller nu kun op til paradespil for sin
gamle klub. Alderen er begyndt at
sætte spor i udholdenhed, nu skal det
helst ikke blive lange kampe, og det
skal ikke blive for sent om aftenen,
førend arbejdet er gjort færdigt.
Alligevel er det blevet sent, men
trækkende skrives ned, og tiden
ligeså, man har styr på sine reserveressourcer, overblikket er der, planen
er der, udstrålingen blegner heller
ikke ved siden af Børges og røber
intet om, hvor man vil hen, eller hvad
man gør i det næste træk.
Midt i salen sad Erik Friberg, pt. også
foroverbøjet ofte med sine albuer
støttende på knæene, men
sommertider også med hovedet
hvilende på den ene hånd, hvor albuen
støtter på bordet. Erik har ikke været i
gamet en menneskealder ligesom
Børge og Knud, men er derimod
begyndt i en sen alder, (har dog spillet
flygel i en menneskealder og er
dermed meget musisk, som gavner
ham i hans nuværende position), er nu
8

på vej frem, er energisk, stiller op i
mange sale, som giver ham megen
ballast, er en rigtig fighter, som ikke
giver op, forsvarer sig godt og
kæmper til det sidste. Udstrålingen er
lidt mere afslørende end Børges og
Knuds, hvilket helt sikkert skyldes
den manglende erfaring opnået i
antallet af kampe igennem et helt liv,
som Erik naturligt ikke har. Men dette
handicap, hvis man dog kan tale om
handicap, opvejes i hvert fald af, at
styrken af Eriks modstandere (som for
de flestes vedkommende er lavere end
Børges modstandere) ofte ikke følger
med i modstanderens udstråling, så
dette handicap, hvis vi kan kalde det
sådan, alligevel ikke betyder noget.
Af og til kan man se Eriks ene arm
dingle i luften uden årsag eller en
svag rysten med hovedet i forbindelse
med et træk.
Børge var her til sidst oppe imod at
skulle få en bonde til forvandling. Det
var faktisk en lige kamp.
Lyntræk for hen over terrænet. Børges
3 stk. nøje udvalgte lynhurtige
tårntræk gjorde udslaget.
Modstanderen hånd kom lynhurtigt op
fra en position under bordet og strakte
ud efter Børges accept. ”Jeg så det
godt” var kommentaren. Børge
kiggede op og besvarede armen og
modtog gevinsten med et svagt nik.
Knud kæmpede imod en sikker remis,
som han vurderede, og det plejer at
være rigtigt. Men sådanne kampe er
ikke forbi, førend enten vingen er

faldet eller modstanderen laver en lille
fejl.
Knud fulgte Børges fodspor og vendte
remisen til en gevinst.

uforståeligt et par træk, og Erik brugte
sin taktik et par gange til, den med
armen svirrende i luften. Og så var
modstanderen nærmest i chok, man
kunne næsten fornemme ham sige:
”Hvordan kunne jeg overse det”.

Erik var helt på hælende, trods
officersovervægt, hans to hænder var
under hovedet og en arm var svirrende
i luften. Modstanderen stod lige foran
Eriks konge med 2 bønder og en
konge endvidere understøttet af et
tårn, klar til forvandling, klar til
afgørelse. Man kunne nærmest se Erik
sige: ”så gør jeg det” medens armen
fra sin svirrende position i luften trak
et tårntræk, formodentlig til ingen
nytte. Modstanderen vaklede

Det var godt gået drenge så sent en
nat.
Jeg må tilføje, at det ene tabspoint var
min skyld. Jeg havde uretmæssigt fået
noteret Arne Walther som værende
spillende, selvom Arne havde meldt
fra, Sorry, Sorry. Hvor der handles,
spildes der også en gang imellem.
Torben

Hvidovre 61/2 101/2 Damhus
Børge H. Nielsen
Esben Bruun
Knud Højgaard
Arne Walther Larsen
Svend Sejersen
Jørn Brandt
Bjørn Hemmingsen
Erik Friberg
Torben Henriksen
Arne Rasmussen
Steen Andersen
Børge Bengtsen
Robert Christensen
Finn Gjerulff
Henning Gottfredsen
Henrik Madsen
Arshak Okilikian

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

-

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

Steen Scousboe
Jens Akhøj Nielsen
Niels Møller Rendlev
Gisli Hardarson
Bjørn Enemark
Ernst M Hansen
Sten Baurs
Leif Sørensen
Bjarne Røhder
Niels Holger Nielsen
Poul Busk Sørensen
Zoran Wisal
Jens Carl Hviid
Bjørn Gemsøe
Peer Balken
Bendt Breinholt
Søren Hansen

9

En partiafslutning
31. august 2010
Knud Højgaard
I venskabsmatchen i Damhus Skakklub den 31. august mødte jeg på bræt
3 en anden veteran, Niels Møller
Rendlev. Mit 1.d4 blev besvaret med
Stonewall-opstillingen i Hollandsk
Forsvar: 1. -d5 2.c4 e6 3.Sc3 f5 4.Sf3
Sf6 5.e3 c6. Der fulgte nu en lang og
ikke særlig ophidsende positionel
stillingskrig, så vi springer frem
til situationen efter 27. træk af hvid
se diagram:

Hvem står bedst her? Sort har spillet
standardangrebstrækket i Stonewall:
g7-g5, og han har visse
angrebschancer. Til gengæld er
dobbeltbonden i e-linjen en lille
svaghed. Hvid har en meget svag
10

sortfeltet løber, hm – men kan trøste
sig lidt med den gode bondestilling.
Og da der kun er en kort front at
forsvare, bør afventende spil føre til
remis. Men lad os se hvad der skete:
27. -Kg7 Alle „hollændere“ drømmer
om et angreb i h-linjen, så kongen må
forføje sig. Det positionelt rigtige træk
var 27. -Lf5 – og hvid har ingen
trumfer, men må forlade sig på, som
nævnt ovenfor, at den korte
forsvarslinje holder. 28.Tgf1 En
potentiel trumf kunne bestå i lidt rusk
i f-linjen!? 28. -Ld8 29.a5 Th8
30.Lh51.06 Hvid vil ikke tillade et
bondefremstød i h-linjen. Men
bedrevidende Fritz foretrækker det
aktive forsvar fxg5. 30. -Lxh51.23
31.Dxh5 Df7?
Rendlev vil fjerne min blokør på h5.
Men overser en taktisk vending.
32.Dxf7+ Txf7 Bedre end Kxf7
33.fxg5+. 33.fxg5 Sandelig om ikke
der kom lidt rusk i f-linjen! 33. -Txf2
34.gxh6+ Måske overså sort at jeg
slår med skak? 34. -Txh6 35.Txf2
Lf6 Hvid har klar fordel pga. de
forbundne fribønder. Den svage løber
gør det dog yderst vanskeligt at opnå
en egentlig gevinststilling; sort får
modspil (nok?) efter bondefremstødet

Tak til 2 x H og til
Hvidovre Kommune
e5. 36.Lc3 Det vil jeg ikke tillade.
Hvad siger Fritz? Jo, straks h4 med
gevinststilling! Men her må man være
opmærksom på at computerprogrammerne, som de er flest, har problemer
med slutspilsvurderinger. Horisonten
rækker ikke! – Måske en opgave for
klubbens skakværksted, inkl. Svend
Sejersens Superfritz, at se på
stillingen efter 36.h4!? 36. -Kg6!?
Lg5 37.Kg2 h4!? Lg5 38.Ld2(?) Fritz
har måske nok problemer med
slutspil, men ikke med taktiske
vendinger: 38.h4! Lxe3? 39.Te2 Lc1
40.Te1 og løberen går tabt. 38. -Lf6
39.h4!? Idet jeg heller ikke nu ser
39.Lc3 efterfulgt af h4! hvis Lg5. 39.
-Kh5?! For aggressivt. 39. -e5 måtte
forsøges. 40.Lc31.22 Tg6?!1.34 Med en
banal trussel på h4. Begge spiller lidt
for hurtigt af frygt for at komme i
tidnød. 41.Kh3 Th6? Sort kunne ikke
bekvemme sig til tilbagetoget Kh6.
42.g4+ Kg6 43.Txf6+ Kxf6 44.g5+
1-0
Alt i alt et heldigt ekstra halvt point på
bræt 3, må man vist sige. Men vi
havde også hårdt brug for ekstra halve
for at begrænse nederlaget ...
Hø-

Aktiv
Sommer
I sommer videreførte Henning
Gottfredsen og Henning Jensen
den omkring 15 år gamle
tradition – at Hvidovre Skakklub
stiller op til Hvidovre
Kommunes tilbud til børn &
unge i skolesommerferien.
Alle tirsdagene i juli måned
stillede de op to timer om
eftermiddagen med brikker,
brætter, ure og præmier.
Det foregik som tidligere år i
udstillingslokalet på
Hovedbiblioteket.
H & H underviser, giver tips til
gode træk og arrangerer
turneringer.
Alt sammen meget populært –
især når man går hjem med en
præmie: Guldmedaljen er
naturligvis mest eftertragtet.
Hvidovre Kommune har til
gengæld givet klubben et tilskud
på godt 1400 kr. til indkøb af
materiel og præmier.
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Så er klubbens 2. Efterårsturnering
skudt igang.
Med flere nye navne i klasserne og 10
spillere i begge, er det en klar
forøgelse af deltagerantallet i forhold
til sidste år.
Der er spillet 5 runder – men både i
Mesterklassen og 1.-2. klasse er der
en del udsatte partier. Til gengæld er
der også tid til at indhente det
forsømte.
12

Bent O. har virkelig fundet formen
med 4,5 af 5. Børge N. har sat to
halve til og har 4/5.
Det ligner en realistisk mulighed, at
Palle H. blander sig i topstriden. Med
3/4 (tabte til Børge N.), bliver det
spændende at følge udviklingen i
toppen af turneringen.
Og så mangler bare Torben Henriksen
at sætte sig igennem og få point ind på
scorekortet.
red.

Vore nye medlemmer ser ud til at
være faldet hurtigt til. De fleste har i
hvert fald ikke problemer med at
hente halve og hele point i
turneringen.
Jens W. ligner med 4/4 en målrettet
kandidat til 1.-pladsen.
Arne Rasmussen ser lige så godt ud;
også han har 4/4.
Begge står med et udsat parti – mod
hinanden. Det kan vise sig at blive

„den moralske finale“ – eller måske
fortsætter Henning G. sin positive
udvikling; 31/2 af 5.
Det var Viktor, tog 1/2 fra Henning G.
i første runde, men siden er der ikke
kommet point på tavlen.
Det skal nok komme, for der skal
trænes og oparbejdes en hel del
erfaring til at holde tungen lige i
munden, når man er nystartet
turneringsspiller.
red.
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HoldTurneringen
2010-11
Så er informationen vedrørende HT modtaget fra KSU

1.-holdet:

1.-holdet skal spille følgende
udekampe:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Torsdag den 25. november kl. 19.00
mod Valby 1 – Høffdingsvej 10 –
2500 Valby.

Børge Hjerrild Nielsen
Svend Sejersen
Arne Walther Larsen
Palle Halkier Jørgensen
Bent O. Pedersen
Benny Bengtsen
Mohammad Zewain
Jørn Brandt

1.-holdet skal spille følgende
hjemmekampe:
Tirsdag den 9. november kl. 19.00
mod Taastrup 2.
Tirsdag den 18. januar kl. 19.00 mod
Herlev 2.
Tirsdag den 22. februar kl. 19.00 mod
Perlen 1.

Tirsdag den 7. december kl. 19.00
mod BMS 3 – Tapeten – Magleparken
5 1. sal. 2750 Ballerup.
Tirsdag den 1. februar kl. 19.00 mod
Gladsaxe 1 – Bagsværd Gamle Skole
til Jernbanen 20 – 2880 Bagsværd.
Lørdag den 19. marts kl. 13.00 mod
Frederiksberg 2 – Tapeten –
Magleparken – 2750 Ballerup.
Holdleder for førsteholdet er Benny
Bengtsen – tlf. nr. 30 74 81 21 +
M: 26 68 42 04 samt mail:
jomfruboy64@hotmail.com
– hvortil afbud bedes meddelt så
hurtigt som muligt.

Der er til alles orientering vedlagt dette blad en
pr. 24. oktober 2010 opdateret medlemsfortegnelse.
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2. holdet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Arshak Ikilikian
Torben Henriksen
Steen Andersen
Børge Bengtsen
Bjarne Håkansson
Robert Christensen
Finn Gjerulff
Henrik Madsen

Som reserver er der Viktor Nielsen og
Henning Gottfredsen.
Der er i bestyrelsen truffet beslutning
om, at alle inklusive de to reserver
kommer til at spille.
Afhængigt af omfanget af afbud vil
der blive gennemført rotation på bræt
7 og 8, så alle 10 kommer til at spille
– men herom senere.
2.-holdet skal spille følgende
hjemmekampe:
Tirsdag den 23. november kl. 19.00
mod BMS 5.
Tirsdag den 7. december kl. 19.00
mod Brøndbyerne 2.
Tirsdag den 1. februar kl. 19.00 mod
Valby 3
Lørdag den 19. marts kl. 13.00 mod
Frederiksberg 5 – Er dog teknisk en
udekamp, da den spilles i Tapeten –
Magleparken – 2750 Ballerup.
Holdet skal dog medbringe brætter,
brikker og ure til kampen, da vi er
anført som havende hjemmekamp.

2.-holdet skal spille følgende udekampe:
Mandag den 8. november kl. 19.00
mod Posten 1- Bernstorffsgade 38 A –
Gennem Porten tv. Opgang 6 A 2’sal.
1577 Kbh. V.
Tirsdag den 22. februar kl. 19.30 mod
Damhus Skakklub 3 – Højnæsvej 63 –
2610 Rødovre
Holdleder for 2.-holdet er Jørn Brandt
– tlf. nr. 40 38 92 50 fast net 36 75 06
33 og mail: kj@kjbrandt.dk
– hvortil afbud bedes meddelt så
hurtigt som muligt.
Angående transport til udekampe, så
har Steen Andersen indvilget i at
overtage transporten fra undertegnede,
så Finn, Børge og Henning vil blive
afhentet som tidligere.
Desuden fungerer Steen som viceholdleder og træder i karakter, når
Jørn er fraværende.
Vi skal være opmærksom på, at
såfremt Viktor skal spille udekampe,
skal Viktor afhentes på privatadressen og køres hjem igen, når
udekampen er færdigspillet.
Ved hjemmekampe aftales det fra gang
til gang, om vi skal køre Viktor hjem.

Følg udviklingen i vore holds
respektive grupper på nettet:
KSU.dk og tast Holdturnering
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Hvidovre Skakklub styrkeliste sept. 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
:28.

Navn
Børge Hjerrild Nielsen
Esben Bruun
Svend Sejersen
Arne Walther Larsen
Palle Halkier Jørgensen
Henning Jensen
Kim Frederiksen
Bent O. Pedersen
Benny Bengtsen
Mohammad Zewain
Jørn Brandt
Bjørn Hemmingsen
Arshak Ikilikian
Torben Henriksen
Steen Andersen
Børge Bengtsen
Bjarne Håkansson
Robert Christensen
Jens Westergaard Madsen
Finn Gjerulff
Henrik Madsen
Henning Gottfredsen
Viktor Nielsen
Poul Elgaard
Bjarne Kildeskov
Flemming Holten Nielsen
Peter Iversen
Vagn Jensen

Bræt
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Rating
1992
1928
1740
1725
1700
1682
1640
1623
1379
1360.
1478
1418
1258
1286
1203
1158
1154
1104
1100
1018
1100
1009
1000
1900
1200
1000
1000
1000

ELO
2061
1974
1976
Nyt Medlem

1912

Nyt Medlem

Nyt Medlem

Nyt Medlem
Nyt Medlem

Sådan ser den ud, den nyeste styrkeliste – og med 5 nye navne
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Parti fra holdskak 1. runde,
hjemmebane mod Taastrup 2
Hvid: Mark Kirkebække, Tåstrup
Sort: Henning Jensen, Hvidovre 1.
Spillet 09.11.2010
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
e6 5. b3? Ser mærkeligt ud. Lb2 er
ikke en god plan, og det er rart at
kunne besvare Lb4 med c3. 5. -Sf6 6.
Sxc6 Hvid afgiver sin centralspringer,
og sort får en bonde mere i centrum.
bxc6 7. Sd2 Lb4 8. Ld3 Da5 9. 0-0
d5 10. Te1?
Man skal ikke frivilligt gå ind i sådan
en binding. 0-0 11. a3 Truer ikke med
noget. Nu åbner sort d-linien. dxe4
12. Lxe4 Sxe4
se diagram >

Hvids stilling er allerede så dårlig, at
Fritz her giver kvaliteten med 13.
Sxe4.

13. Txe4 Lc3 14. Tb1 Td8 15. b4
Dd5 16. Te3 I håb om Lxd2? 15. Td3.
Ld4 17. Td3(?) La6 18. Tf3 De5
Truer Lc3, og De1# lurer. 19. c4 Lc3
se diagram >

20. Tb3?? Nu er det på tide at stille
spørgsmålene: Hvem fik centrum?
Hvem fik den åbne tårnlinie? Hvem
fik diagonalen a1-h8?
Fritz trækker her tabet ud med 20.
Dc2 De1+ 21. Sf1 Td1 22. Dxd1
Dxd1 23. Txc3. 20. -Lxd2 21. Lxd2
Txd2!
Der truer bl.a. en mat i bunden med
Da1+, hvid har ikke fået lavet et
lufthul, begge tårne står og flagrer på
3. række, og den hvide dronning er
overbelastet. 22. opgivet. 22. Df1
Lxc4 gad han ikke se på.
Noter af Sejersen
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Posten 1

51/2

- 21/2

Hvidovre 2

Holdkamp, 1. runde, den 8. november 2010
Så var der premiere på holdturneringen
2010/2011. Vi var ude hos Posten. Og
vi erindrer straks melodien ”I regn og
blæst skal posten ud”, for netop på
denne premiereaften var det både med
blæst og lidt regn, og at stå derude ved
jernporten og vente på at blive lukket
ind, var rigtigt koldt. Endvidere kostede
det 50 kr. for at parkere, og da vi var i 3
biler, så det blev ca.150 kr. ned i foret
til bystyret i København. Lidt dyrt
syntes jeg.
1
2
3
4
5
6
7
8

Jan Højer
Jens Chr. Olsen
Johnny Hansen
Egon Madsen
Bjarne Alstrup
Rasmus Blædel
Angelo Nielsen
Kim M. Pedersen

1
0
0
1
/2
1
1
1
1

Resultatet blev således 51/2-21/2. Ind
imellem mit eget parti fulgte jeg med,
så meget som muligt, hvad der skete på
de øvrige brætter, og refererer med
forbehold for oversete detaljer, da det
helt naturligt ikke er muligt at følge
med i alle partierne, når man selv er
spillende. Partierne er refereret i den
rækkefølge, de blev afsluttet, så lidt
spændende formede holdkampen sig
trods alt. Med lidt mere hjælp fra
guderne kunne vi måske nok have fået
lidt mere ind på pointkontoen.
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Men vejret og afgifter kan vi ikke gøre
noget ved, og lige meget med det, vi er
blevet lukket ind. Nu drejer det sig nemlig om at hente point. Og det kan vi i realiteten selv bestemme, da vi bare skulle
vinde, så enkelt er det – altså, hvis lige
om guderne også ville det. Statistisk set
skulle vi nok ikke regne med ret stor
pointhøst, da vores ratingtal på alle
pladser var noget lavere end Posten.
Finn havde meldt afbud, og Henning
blev substitut, og holdet var følgende:
-

0
1
1
1
/2
0
0
0
0

Arshak Ikilikian
Torben Henriksen
Steen Andersen
Børge Bengtsen
Bjarne Håkansson
Robert Christensen
Henrik Madsen
Henning Gottfredsen

De enkelte partier forløb således:
Steen var hurtig på fingrene og spillede
det sikre spil, som altid. Efter en time
var der udført mange træk og Steen var
i et slutspil med tårn samt 4 bønder
imod springer og ligeledes 4 bønder.
Denne fordel blev meget tydelig og
kunne ikke sættes overstyr, og Johnny
Hansen opgav.
Ligeledes efter ca. 1 time og kun 19
træk havde jeg sat min modstander i en
svær situation med 2 stærke trusler
nemlig, enten at snuppe hans dronning i

en springergaffel med skak, eller at
rydde op på a linien og erobre feltet a1
med deraf følgende mange muligheder.
Jeg nåede ikke at vælge og trække, fordi
Jens C. Olsen opgav inden da.
Henning fik tidligt en officer i slag og
trods ihærdige forsøg på at genoprette
det tabte, måtte Henning også senere se
sin dame falde.
Bjarne forsøgte efter ca. 1 time at få
mere kraft i sit angreb, men mistede
derved en kvalitet. I slutspillet med 5
bønder på hver side kunne Bjarnes tårn
og springer ikke stille noget op imod
Bjarne Alstrups to tårne.
Robert spillede meget koncentreret og
havde efter 11/2 time ikke afbyttet andet
end en bonde. Længe så det ud til at
være meget lige. Men så slap
koncentrationen op, og Rasmus fik
pludseligt sat et angreb ind på Roberts
h- og g-bonde, og Roberts konge var nu
helt forsvarsløs uden mulighed for at få
hjælp af andre af Roberts officerer, som
var blevet lukket inde på a-fløjen.
Henrik gik til sagen med frisk mod og
hurtige træk. Ofrer officer for 4 bønder,
det er stærkt. Endnu mere spænding
kom, da Henrik genvandt den tabte
officer, og skulle der nu ske en lille
overraskelse, så vi kunne udligne
Postens føring? Men lige som det så
godt ud, forsøgte Angelo Nielsen et
angreb på Henriks g- og h-bonde, og da
Henrik ikke var klar på reglen om at slå
en passant, så blev der fuldt åbent
kongestilling, som desværre ikke kunne
holde for presset.
Børge spillede som sædvanligt sikkert,

men fik alligevel tabt en bonde i
begyndelsen. Ved slutspillet var
stillingen med løber, springer, tårn samt
2 bønder til hver, og Børges tabte bonde
var blevet genvundet. Børge tilbød
remis, men det blev afslået. Der blev så
afbyttet tårn og springer, da Egon
Madsen forsøgte at vinde, især fordi
han havde mulighed for at få sin dbonde til baglinien. Børge tilbød remis
igen. Men nej, og med hver sin hvide
løber samt konger blev spillet intenst,
og der blev afbyttet bønderne på a- og
b-linien. Der blev udført mange træk i
kampen om d- bondens mulige
forvandling. Endelig blev stillingen
fastlåst, og Egon Madsen måtte indse, at
det var remis. ”Det havde jeg også sagt
flere gange ” sagde Børge. Løbet var så
kørt for at hente et uafgjort resultat for
hele holdet.
Arshak spillede roligt og sikkert og
efter ca. en god time så stillingen ret
lige ud. Der var blevet afbyttet
sparsomt, nemlig en løber, springer
samt bonde. Det er altid svært at spille
på første bræt, så selvom Arshak også
forsøgte at finde angrebsmuligheder,
kom han efterhånden som spillet skred
frem nok lidt i den forsvarendes rolle.
Jan Højer fastholdt et stadig stigende
pres med sine a-,b- og c-bønder, og i
slutfasen fremkom afbytninger af bl. a.
damerne. Tilbage var så den
kendsgerning, at Jan Højers c-bonde
kom igennem, ja Arshak kæmpede, til
det så håbløst ud.
Torben
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Skakpræmiernes historie

6 Ide + tekst Svend Sejersen
Pokal fra 1953
Skakdemo på
Fr. v. 53
Hovedbib
D. 1. Pr.

Indskriften er endnu mere beskeden
end den på Frederiksværk-pokalen
fra 1949. Det må være Frederiksværk, Dameklassen, 1. Præmie.
Den sandsynlige vinder af pokalen
er Ester Karslund.

Klubben fik en
indbydelse til skakdemo
på Hovedbiblioteket, og
Henning Jensen drog
afsted i følgeskab med
Arshak Ikilikian.

Savner du noget?
Der er tale om et tinbæger, fremstillet af Just Andersen. Dengang
blev tin kaldt for „fattigmandssølv“. På grund af det nordiske
samarbejde var import af norsk tin
ikke underlagt de samme restriktioner som sølvimporten. Så tinpokaler blev ret almindelige.
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Er der emner eller lignende, du
kunne tænke dig, at medlemsbladet tog op, så sig til.
Du er også velkommen til
foreslå aktiviteter; især vedr.
skak, men også noget der
bringer os – medlemmerne –
tættere sammen.

Skak ie
præm rie
histo

Skakpræmiernes historie
7

Ide + tekst Svend Sejersen

Pokal fra 1953
Hvidovre Skakklub
Vandrepræmie I. Kl.
Frimand Olsen 1953 - 54
Bent Pedersen 1954 - 55
Ester Karslund 1955 - 56
Knud Andersen 1956 - 57
A. Karslund 1957 - 58
Niels Skipper 1958 - 59
Folmer Bruun 1959 - 60
E. Thomsen 1960 -61
Mogens Jensen 1961 - 62
A. Schou 1962 - 63
Wester Andersen 1963 -64
Folmer Bruun 1964 - 65
W. Bredberg 1965 - 66
J. F. Andersen 1966 - 67
Børge Bengtsen 1967 - 68
Bjarne Kildeskov 1968 - 69
Peter Køhler 1969 - 70
Bent Andreasen 1970 - 71
Torben Asmild 1971 - 72
Knud Højgaard 1972 - 73
Arno Urban 1973 - 74

En klassisk lågpokal med
bronzepatinering. Det er nu nok
messing. Zink er nu engang
billigere end tin.
Pokalen er lakeret for at beskytte
patineringen. Hvor lakken er slået

af, har pokalen antaget en grå
farve.
Pokalen blev taget ud af brug,
fordi der ikke var plads til flere inskriptioner.
Hvorfor var der låg på de antikke
pokaler? Meget naturligt, man ville
ikke have fluer i vinen. Eller
hvepse, for den sags skyld.
Bent Pedersen, Børge Bengtsen,
Bjarne Kildeskov og Knud
Højgaard er stadig medlemmer af
Hvidovre Skakklub (aug. 2010).
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Goddag
og
velkommen
til

Palle Halkieren

Victor Nielsen

Jens W. Madsen

Vagn Jensen

Peter Iversen

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

Bestyrelsen 2010-11
Formand:

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

Kommentator: Svend Sejersen, Hvidovregade 31 B st tv
2650 Hvidovre, tlf. M 31 47 44 10
formand@hvidovre-skakklub.dk
Hjemmeside: Benny Bengtsen, c/o Ulla Larsson,
P.G. Ramms Allé 13 - 4. tv, 2000 Frederiksberg
tlf. M: 26 68 42 04, jomfruboy64@hotmail.com
Suppleant:

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

Suppleant:

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

E
OVR
HVID BLAD
K
SKA
Redaktion:
Bjarne Håkansson
(ans.)

Redaktionen sluttet
d. 22. november 2010
Næste nr. er planlagt
udsendt
februar 2011
Sidste frist for
artikler,
egne partianalyser,
turneringsreferater
etc.:
tirsdag den
25. januar 2011 til
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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Program for sæson 2010-11
November
TI 2. Ekstraordinær generalforsamling
MA 8. 2. holdet udekamp mod Posten 1
TI 9. 1. holdet hjemmekamp mod
Taastrup 2
TI 16. 5. runde efterårsturnering
TI 23. 2. hold hjemmekamp mod BMS 5
TO 25. 1. hold udekamp mod Valby 1
TI 30. 6. runde efterårsturnering
December
TI 7. 1. hold udekamp mod BMS 3
TI 7. 2. hold hjemmekamp mod
Brøndbyerne 2
TI 14. Julelyn

2011
Januar
TI 4. Klubaften – udsatte partier
TI 11. 7. runde efterårsturnering
TI 18. 1. hold hjemmekamp mod
Herlev 2
TI 25. 8. runde efterårsturnering Udsatte partier
Februar
TI 1. 1. hold udekamp mod Gladsaxe 1
TI 1. 2. hold hjemmekamp mod
Valby 3
TI 8. 9. runde efterårsturnering –
sidste runde
LØ 12. Nytårskur
FR 18. Dansk Banke EMT 2011
LØ 19. Danske Bank EMT 2011
SØ 20. Danske Bank EMT 2011

TI 22. 1. hold hjemmekamp mod Perlen 1
TI 22. 2. hold udekamp mod Damhus
Skakklub 3.
Marts
TI 1.
TI 8.
TI 15.
LØ 19.

1. runde KlubMesterskab 2011 (KM)
2. runde KM 2011
3. runde KM 2011
1. hold udekamp mod Frederiksberg 1 – Tapeten Ballerup
LØ 19. 2. hold hjemmekamp mod Frederiksberg 5 – Tapeten
TI 22. Klubaften – udsatte partier
TI 29. 4. runde KM 2011
April
TI 5.
TI 12.
TI 19.
TI 26.

5. runde KM 2011
6. runde KM 2011
7. runde KM 2011
Klubaften – udsatte partier

Maj
TI 3.
TI 10.
TI 17.
TI 24.
TI 31.

8. runde KM 2011
9. runde KM 2011
Klubaften – udsatte partier
Klubaften – ud satte partier
Generalforsamling
NB. Der er for KM 2011 anført 9
runder, men det vides på nuværende tidspunkt ikke, om
Klubmesterskabet afvikles med
to eller tre klasser og derfor vides
heller ikke, om der bliver behov
for 9 runder eller færre.

