Generalforsamling
Hvidovre Skakklub 30. maj 2017
1. Dirigent: Bjarne Håkansson enstemmigt valgt
a. Konstaterede, at GF var indkaldt rettidigt
b. Bemærkede, at dagsorden til forsamlingen manglede
2. Referent: Palle Halkier Jørgensen
3. Formandens beretning ved Rasmus Hvidberg:
Formandens beretning (Rasmus)
HvS for sæsonen 2016/2017, d. 30 Maj 2017
- Kære medlemmer af Hvidovre Skakklub
Hvidovres Skakklub for sæson 2016/2017 er ved at være ovre, vi har kun et få par
klubaftener tilbage før vi alle går på sommerferie. Meget er sket i klubben det sidste år,
både fremgang, men også tilbagegang.
- I forhold til medlemstal er vi forblevet cirka det samme, som for et år siden. Vi har haft et
par udmeldelser af klubben, men grundet vores nye unge medlemmer, kan vi fortsat være
en af landets større klubber med ca. 40 medlemmer (38).
- På trods af at klubben har mange medlemmer, har vi et problem med fremmødet til
klubbens arrangementer, primært klubaftener. Dette var også et problem i forrige sæson.
Bestyrelsen skal selvfølgelig gøre sit til at informere og indkalde til arrangementer, men
klubbens medlemmer må også selv regne med at have et ansvar for klubbens velfærd.
Jeg vil gerne rose de medlemmer der kommer tirsdag efter tirsdag, det er rart at se.
- I denne sæson har klubben afholdt 4 klubturneringer.
Hvidovre Klubmesterskab, med 20 deltagere. Vinderen, og ny klubmester blev Flemming
Louv Sørensen. Gruppe 2 blev vundet af Jørn Brandt, og gruppe 3 blev vundet af Martin

Vædele Egdal. Især Martin og Matt har vist sig som fremtidige elitespillere i Hvidovre
Skakklub, og vi glæder os til at se hvor de er om nogle år.
Hvidovre Hurtigmesterskab, med 16 deltagere, hvor vi havde et par deltagere udefra
også. Vinderren, og klub hurtigmester blev Erkan Bayhan. Hvidovre skakklubs bedste
repærsenterede medlemmer i nederste præmiegruppe blev Erol Taskiran og Peter
Iversen.
Hvidovre Lynskakmesterskab, også med 16 deltagere. Bedste placerede HvS medlmmer
var Erol Taskiran og Arne Walther Larsen. Erik Friberg og Bjarne Håkansson blev bedst
placerde HvS medlemmer i nederste gruppe.
Hvidovre skakklubs Efterårsturnering, med 10 deltagere. Vinder blev Mohammed
Zewain med 4 point af 5 mulige.
10 deltagere til en klubturnering, som ellers har tre gange så mange aktive medlemmer er
ikke noget man kan prale af. Der manglede også repræsentanter fra klubbens stærkeste
spillere. En forhåbning om flere deltagere i fremtiden eksisterer hos mig.
Vi har i år ikke afholdt Jyske Bank EMT, da vi var en hel ny sammensætning i bestyrelsen,
og derfor manglede der lidt rutine og overskud til at planlægge en stor turnering som den.
Vi håber dog stærkt med at afholde Jyske Bank EMT i den kommende sæson.
- Den årlige urmatch mod Damhus skakklub blev igen i år vundet af Hvidovre med en
score på 10-6, hvilket nu betyder vi har en føring på 2 i den overordnede score.
- I år var det vores tur til at arrangere og afholde Vestvold turneringen, som er en holdhurtig-hyggeturnering. Arrangementet gik godt, og stemningen var høj.
Desuden blev vinderholdet af turneringen HvS 1. Hold, bestående af:
Flemming Sørensen
Erkan Bayhan
Kristian Rasmussen
Arne Walther Larsen
Brøndby’s 1. Hold endte på en 2. Plads.
Vores 3. Hold nuppede 3 pladsen i turneringen, flot klaret af:
Torben Madsen

Bjarne Kildeskov
Michael Jen Knudsen
Jørn Brandt
En flot indsats af alle 4 hold som Hvidovre var repræsenteret med, og en stor tak til Palle
H. Jørgensen for at få arrangeret turneringen, lægge runder og alt det der skulle gøres.
- Igen i år har Hvidovre Skakklub stillet med 3 8-mandshold i KSU’s holdturnering. I år er
det gået lettere med at få reserver ind på holdene, da alle 3 hold ikke skulle spille samtidig
hver spillerunde.
I Mesterrækken formåede Hvidovre’s 1. Hold at sikre sig en 4. Plads ud af 8 hold, hvilket
sikrer en plads i rækken til næste sæson. En udmærket præstation.
2. Holdet startede sæsonen flot med 2 sejre på 6½-1½, men resultaterne derefter var ikke
tilstrækkelige til at vinde rækken. Holdet sluttede på en 5. Plads af 7, dog nok til at beholde
holdet i rækken.
3. Holdet startede også stærkt, med 2 sejre på 5-3, men måtte ligesom 2. Holdet se
nederlag i runderne derefter. Det resulterede i at 3. Holdet sluttede holdturneringen på en
3. Plads af 4 i 3. Række.
Det vil sige at vi næste år vil have hold i samme rækker som vi har haft denne og sidste
sæson. Præstationen var mere stabil end sidste år, hvor 2. Holdet måtte rykke ned, og 3
holdet vandt deres række og rykkede op.
- D. 25 april afholdte klubben en simultan med IM Thorbjørn Bromann. Først spillede de
unge fra 16-18. Nogle af drengene spillede flotte partier, og de fik et batteri som præmie.
Klubben spillede også med Thorbjørn om aftenen, efter en interessant kort forelæsning.
Kristian Rasmussen sikrede at klubben kom på resultattavlen med en remis. Resten af
medlemmerne kæmpede, men måtte se sig tabt efter hård kamp.
- Igen i år har Hvidovre Skakklub afhold Aktiv Sommer i samarbejde med Hvidovre
Kommune, som et tilbud til unge folkeskoleelever i Hvidovre Kommune. Det forløb med en
spilledag om ugen hen over 4 uger.

En stor tak til instruktørerne / frivillige medlemmer fra HvS.
- Efter korrespondance med Hvidovre kommune, er det lykkedes os at få opstartet
et undervisningstilbud for unge skakinteresserede i Hvidovre. En stor tak skal lyde til
Jørn Brandt for det enorme arbejde han har gjort for at få stablet dette på benene. Siden
Januar har Viktor og Rasmus (mig) hver tirsdag undervist ca. 25 skak-glade børn i 2 timer,
fra 16.00 til 18.00
Fremmødet har været over alt forventet, og børnene kommer igen og igen. Vi håber på at
kunne køre videre med projektet efter sommerferien.
Tak for en god sæson
Webmaster: Henri Tolba
Dirigent: Bjarne Håkansson
Lynskakmester 2016:
1. Erol Taskiran 5/9
2. Arne Walther Larsen 5/9
3. Bjarne Håkansson 4/9
Hurtig Skakmester 2017:
1. Erkan Bayhan 7/9
2. Arne Walther Larsen 6,5/9
3. Bjarne Kildeskov / Flemming L Sørensen 5/9
Klubmesterskab 2017:
Gruppe A
1. Flemming L Sørensen 4/5
2. Erkan Bayhan / Erol Taskiran 3,5/5
Gruppe B
1. Jørn Brandt 3,5/5
2. Arne Rasmussen / Bjarne Kildeskov / Zygmunt Hartman / Svend Sejersen 2,5/5
Gruppe C
1. Martin Vædele 5/5
2. Vagn Jensen / Ejlif Trier Hansen / Matt han 3/5
Holdskak 2016/17:
Hold 1
● Topscorer: Erkan Bayhan 4,5/6
● Holdleder: Erkan Bayhan

Hold 2
● Topscorer: Mohammed Zewain 4/6
● Holdleder: Palle Halkier Jørgensen
Hold 3
● Topscorer: Jørn Brandt / Bjarne Håkansson / Zygmunt Hartman 3,5/6
● Holdleder: Jørn Brandt
Vestvold Turneringen:
HvS Hold 1 vandt med 19,5 af 24 mulige
● Flemming L Sørensen
● Erkan Bayhan
● Kristian Rasmussen
● Arne Walther Larsen
Brøndby Hold 1 blev nummer 2 med 14,5
HvS Hold 3 blev nummer 3 med 13,0
● Torben Madsen
● Bjarne Kildeskov
● Michael Jen Knudsen
● Jørn Brandt
4. Regnskab 2016 blev fremlagt af Palle Halkier Jørgensen
a. Jørn Brandt spurgte ind til sponsorat fra Jyske Bank 2016/17. Jyske Bank er ikke blevet
faktureret endnu. Der skal sendes en faktura til Sten Givard.
b. Det skal undersøges om printer patron til Bjarne Håkansson er blevet fratrukket i
omsætning af ølsalg.
5. Valg til bestyrelsen
a. Rasmus Hvidberg fratræder som formand. Bestyrelsen indstiller Erkan Bayhan som
formand. Erkan blev enstemmigt valgt.
b. Erkan Bayhan fratræder som kasserer. Bestyrelsen indstiller Palle Halkier Jørgensen
som kasserer. Palle blev enstemmigt valgt.
c. Bestyrelsen indstillede Flemming Louv Sørensen til bestyrelsen. Flemming blev
enstemmigt valgt.
6. Evt.

a. Jørn Brandt bad om hjælp til at registrere unge spillere om tirsdagen
i. Arne W Larsen
ii. Bjarne Håkansson
b. Arne W Larsen ønskede en aktivitetskalender til alle medlemmer
c. Henri Tolba foreslog at der blev arrangeret en turnering a la Solrød, hvor det er muligt at
melde fra til runder.
d. Bjarne Håkansson ønskede et print af Sommer Grand Prix til klubben
e. Flemming spurgte ind til manglende medlemmer i klubben på klubaftener. Foreslog
turneringer på tværs af rating/styrke dog uden at turneringerne rates, så stærke spillere
ikke risikerer rating point.
f. Bjarne Håkansson nævnte at vedtægterne skal opdateres.
Bjarne H tilbød at lave et udkast til nye vedtægter
g. Der blev udleveret præ

