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FEBRUAR

APRIL

TI 04. Klubaften – bl.a. udsatte partier

TI 01. KM 6. runde

TO 06. Klubaften – bl.a. udsatte partier

TO 03. Klubaften – bl.a. udsatte partier

LØ 08. NYTÅRSKUR

TI 08. KM 7. runde

TI 11. Klubmesterskab (KM) 1. runde

TO 10. Klubaften – bl.a. udsatte partier

TO 13. Klubaften – bl.a. udsatte partier

TI 15. Klubaften – bl.a. udsatte partier

Uge 8 (17.-20.) KSU Holdturnering 6. runde

TI 22. Klubaften – bl.a. udsatte partier

TI 25. KM 2. runde

TO 24. Klubaften – bl.a. udsatte partier

TO 27. Klubaften – bl.a. udsatte partier

TI 29. KM 8. runde

MARTS

MAJ

TI 04. KM 3. runde
TO 06. Klubaften – bl.a. udsatte partier

Det som egentligt skulle være en
lidt stille periode henover sommeren med en Grand Prix turnering
og skaktræning som hovedaktiviteterne, blev lidt mere hektisk end
ønsket.
Vi måtte efter adskillige uheldige
hændelser, for nu at udtrykke sig
diplomatisk, sige farvel til Arshak
som medlem af klubben. Det tjener
intet formål at gå i detaljer med
årsagerne til beslutningen, men set
i det store perspektiv og deriblandt
ønsket om en skakklub i en harmonisk udvikling, var dette den rette
beslutning.
Vi har lige på det sidste fået to nye
medlemmer, Henri Tolba, der har
spillet i K41 og Torben Madsen, der
er tidligere medlem af Hvidovre
Skakklub, og som nu har fået
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lysten tilbage, både til interne
turneringer og holdskak.
Derudover har Bjarne Kildeskov
igen meldt sig under fanerne.
Bjarne har været medlem af
Hvidovre Skakklub siden 1954 og
kan til næste generalforsamling
sammen med Børge Bengtsen fejre
60 års jubilæum. Bjarne har som
sagt igen fået tid til skak og vil
også deltage i såvel interne som
holdturneringer.
Så godt nyt med 3 medlemmer, der
vil deltage i de kommende turneringer.
Vær opmærksom på, at vi fremover
har spilledage tirsdag og torsdag.
Ændringen i forhold til sidste år
skyldes, at Hvidovrelisten, som vi
deler hus med, har ønsket at få
onsdagen og i henhold til den

TI 11. KM 4. runde
TO 13. Klubaften – bl.a. udsatte partier
LØ 15. KSU Holdturnering 7. runde:
Afslutning i Tapeten, Ballerup

TI 06. KM 9. og sidste runde
TI 13. Klubaften – bl.a. udsatte partier
TO 15. Klubaften – bl.a. udsatte partier
TI 20. Klubaften – bl.a. udsatte partier
TO 22. Klubaften – bl.a. udsatte partier
TI 27. Generalforsamling

TI 18. KM 5. runde
TO 20. Klubaften – bl.a. udsatte partier
TI 25. Klubaften – bl.a. udsatte partier

JUNI
TI 03. KlubLYNmesterskab

TO 27. Klubaften – bl.a. udsatte partier

Hvidovre Skakklub har aktiviteter i klubhuset fra kl. 19.00
hver tirsdag og de fleste torsdage.
Alle er velkomne til at komme og se på, og – hvis de har lyst – spille et
parti eller flere mod en af klubspillerne. Klubben har selvfølgelig
medlemmer med meget forskellig styrke, så alle kan være med. Kunne du
. tænke dig at lære – eller blive endnu bedre – så kan du også deltage i
undervisningen.
Kommer du to-tre gange, er der fri adgang, og hvis du vil fortsætte, så
bliver det som medlem. Og det er billigt:
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Hvidovre Skakklub program 2013-14
NB. Det pointeres, at det er et foreløbigt program, da eksempelvis KSU endnu ikke har
fastlagt spilledatoer for holdturneringen, men det ligger fast, at andetholdet spiller
hjemmekampe om torsdagen.
Ligesom antal runder i Klubmesterskabet i foråret 2014 først kendes, når
turneringsformen er endeligt fastlagt.

2013
SEPTEMBER

NOVEMBER

TI 03. Klubaften

TI

TO 05. Klubaften

Uge 46 (11.-14.) KSU Holdturnering 2. runde

TI 10. Efterårsturnering 1. runde

TI 19. Hvidovre Listen benytter huset

TO 12. Klubaften – bl.a. udsatte partier

5. Efterårsturnering 6. runde

Kommunevalg

TI 17. Efterårsturnering 2. runde

TO 21. Klub aften – bl.a. udsatte partier

ON 19. HvidovreListen benytter huset

TI 26. Efterårsturnering 7. runde

TO 19. Klubaften – bl.a. udsatte partier

TO 28. Klub aften – bl.a. udsatte partier

TI 24. Klubaften – bl.a. udsatte partier
TO 26. Klubaften – bl.a. udsatte partier

DECEMBER
TI

3. JULELYN

OKTOBER

TO 5. Klub aften – bl.a. udsatte partier

TI 01. Efterårsturnering 3. runde

Uge 50 (9.-12.) KSU Holdturnering 3. runde

TO 03. Klubaften – bl.a. udsatte partier

TI 17. Klub aften – bl.a. udsatte partier

TI 08. Efterårsturnering 4. runde

2014

TO 10. Hvidovre Listen benytter huset
TI 15. Klubaften – bl.a. udsatte partier
Fredag d. 18. JYSKE BANK EMT
Lørdag d. 19. JYSKE BANK EMT
Søndagd. 20. JYSKE BANK EMT
TI 22. Efterårsturnering 5. runde
TO 24. Klub aften – bl.a. udsatte partier
Uge 44 (28.-31.) KSU Holdturnering 1. runde

JANUAR
TO 02. Klubaften – bl.a. udsatte partier
TI 07. Efterårsturnering 8. runde
TO 09. Klubaften – bl.a. udsatte partier
Uge 3 (13.-16.) KSU Holdturnering 4. runde
TI 21. Efterårsturnering 9. runde
TO 23. Klubaften – bl.a. udsatte partier
Uge 5 (27.-30.) KSU Holdturnering 5. runde
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oprindelige aftale, så er de berettiget til det. Se også opslag i klubhuset om hvornår huset, af hensyn
til Hvidovrelisten, skal efterlades i
ryddet stand.
Derudover har vi afviklet såvel
simultanskak i de to centre som
urmatch mod Damhus – læs om
begge aktiviteter andet steds i
bladet.
Vi går snart i gang med efterårsturneringen – det er muligvis allerede
sket, når dette klubblad kommer på
gaden. Vi skal også til at forberede
deltagelsen i KSUs holdturnering.
I efterårsferien har vi vores Jyske
Bank EMT turnering – fredag den
18., lørdag den 19. og søndag den
20. oktober. Tilmeldingen går over
al forventning, og muligvis bliver
turneringen flyttet til andre lokaler,
hvis der tilmelder sig flere end 24.
Vedrørende holdturneringen så er
ambitionen igen i år at stille med
tre hold, så alle der ønsker det,
kommer til at spille holdskak.
Det bliver andetholdet, der får fast
hjemmekampdag om torsdagen.
I får alle en henvendelse om at
bekræfte jeres deltagelse i KSUs
holdturnering, og det vil ske midt i
september.

I den anledning vær opmærksom
på, at den oversigt, der står bagerst
i bladet, er revideret, idet KSU nu
har lagt sig endeligt fast på hvilke
uger, der skal spilles holdturnering.
Som en del medlemmer sikkert har
bemærket, så er en del af aktiviteterne i klubben – så som efterårsturneringen og opdatering af hjemmesiden og jobbet som turneringsledere overtaget dels af Erkan
og dels af Palle.
Klubben er ligeså stille i gang med
at gennemføre et generationsskifte.
De der har eller har haft deres gang
i dansk erhvervsliv ved, at hvis det
planlægges fornuftigt, så mærker
kunderne – i dette tilfælde
medlemmerne – intet til det.
I den anledning husk den lille test
på, hvor uundværlig den enkelte er.
Stik en finger i et glas vand og
hold fingeren i vandet i mindst tre
minutter. Træk så fingeren op, og
hvis den efterlader et stort hul i
vandet, så er man meget uundværlig, men jo mindre hul desto mindre uundværlig er man.
Tænk over det!
Håber, vi får et godt efterår med
masser af aktiviteter og en god
social atmosfære i klubben.
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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

KlubMesterskabets forløb
Efter nogen diskussion blev det
besluttet af bestyrelsen at afvikle
Klubmesterskabet efter Monradsystemet. Palle og Erkan påtog sig
opgaven at planlægge og kommunikere, hvem der skulle spille mod
hvem.
Der var i alt 21 deltagere i
klubmesterskabet, og det betød, at
der var 7 spillere i hver gruppe, der
var inddelt strikt efter ratingtal ved
turneringens begyndelse.
Der var i år meget stor spænding
om, hvem der blev klubmester.
Forhåndsfavorit var naturligvis
Børge N. og med en forventet
andenplads til Palle og Viktor som
den helt store outsider; skulle det
allerede i år lykkes for klubbens
unge talent at blive klubmester?
Efter 4 runder havde Bent O. lagt
sig i spidsen med 31/2 point
efterfulgt af Børge og Palle med 3.
4

Men da specielt Viktor pga. af
skolen havde flere udsatte partier,
var alt stadig åbent.
Da sidste runde for de flestes
vedkommende var spillet, havde
Børge N. og Bent O. hver 71/2
point, men Viktor kunne nå 8
point, da han manglede at spille to
udsatte partier mod henholdsvis
Jørgen G. og Erkan.
Partiet mod Jørgen G. blev remis,
da ingen af de to kunne finde tid til
at spille partiet. Sidste chance for
at spille var tirsdag den 21. maj, og
her spillede Viktor og Erkan.
Erkan soldede en bonde væk i åbningen (han forklarede bagefter, at
han ofrede en bonde, men dén var
der ingen, der troede på, og slet
ikke de, der overværede partiet) og
så vandt Viktor spillet.
Herefter måtte Palle i gang med
regnestokken, da Børge N., Bent

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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Henning Jensen kommenterer
et af sine partier
Henning Jensen 1688 > < Ole Lergren 1732
1.e4 c5 2.Sf3 sc6 3.c3 d6 4.d4
c5xd4 5.c3xd4 Lg4 6. d5 Her håber
jeg, at han vil spille springer S e5, for
hvis han gør det, så slår jeg hans
springer og han min dron-ning.
Herefter ville jeg spille L b5+, eneste
træk fra modstanderen er D d7, som
slås med springeren, hvorefter den
sorte stilling ikke er god.
Han spiller dog 6. ….Lxf3 7.Dxf3
Sd4 8.Dd1 Da5+ 9.Ld2 Dc5 10. Sc3
e5 11. Da4+ Ke7 12.Tc1 Db6 13.Sb5
Sxb5 14.Lxb5 a6 15.Le2 Dd8 16.Db4
Dd7 synes ikke det var godt 17.Db6
Tc8 18.0-0 Ke8 19. Txc8 + Dxc8

20.Tc1 Dd8, han kunne ikke spille D
b8, da dron-ningen så hænger, når
hvids løber slår på a6. 21. Dxb7 Se7
22.Lxa6 f6 23.Tc7 h5 24.Lb5+ Kf7
25.Td7 De8 26 . Txd6 Dc8 27.Td7
Dc2 28.Lb4 Dxe4 det ser ikke godt
ud. 29. Lxe7 Lxe7 30.Txe7+ Kg6 31.
Txg7+ Kh6 32. Df7 Df5 33.Ld3, hvis
han slår på d3 med dronningen, er han
mat i èt træk med D xf6. Han spiller
33. …. e4 34.Lx e4 T c8, nu må jeg
ikke slå dronningen for så er jeg mat
på T c1+. Men nu kommer trækket jeg
har haft i tankerne længe T g6+, hvorefter min modstander klogeligt opgav.

Læs lige:
Tak til Erkan, Henning, Viktor og
Vagn for deres indlæg; herligt.
Også til formanden (selv om det er
hans pligt).
Der er varslet flere indlæg til næste
nr. Der vil bladmageren desuden
prøve at gå tæt på Viktors skakmæssige udvikling.
Der er tillige en artikel om klubbens deltagelse i Hvidovre Kommunes „Sjov Lørdag“ på tegnebordet.
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Det skal imidlertid IKKE afholde
dig fra at skrive og sende et parti
til nr. 4 – meeeget gerne med
(anvisning på) et diagram.
Der er adskillige medlemmer i
klubben, der – som Viktor,
Henning og Erkan – deltager i
turneringer „ude i byen.“
Jamen skriv hvordan den var og
blev afviklet – evt. med et par om
om dine resultater.

O. og Viktor alle havde 71/2.
Korrektionen viste, at Børge N.
endnu engang klarede skærene og
blev klubmester med en korrektion
401/2 mod Viktors 40 og Bent O.
med 37, så mere tæt kunne det ikke
blive.
I første klasse var der en spredning
i ratingtallene på 300 point mellem
Erkan (1593) og Michell (1295).
Alligevel lykkedes det Michell at
blive nr. 1 i gruppen og med Erkan
på andenpladsen. Afgørende for
udfaldet var, at Michell vandt det
indbyrdes parti mod Erkan. Michell
vandt i den turnering 100 rating
point.
Steen havde også en rigtig god
turnering, idet han kun tabte til
BørgeN. , Viktor og Jakob. I de
øvrige partier scorede Steen 41/2
point og fik en rating gevinst på 54
point.

Mohammad, der også var en af
favoritterne til at vinde gruppen,
måtte i år nøjes med tredjepladsen.
I anden klasse var Arne R. svag
favorit foran Erik, men det lykkedes Erik at vinde gruppen med et 1/2
point foran Arne og med Peter
Iversen på en flot tredjeplads.
Alle blev behørigt fejret på klubbens Generalforsamling i maj
måned.
Vi ser nu frem til, om det bliver i
Efterårsturneringen, at Viktor
sætter sig tungt på førstepladsen.
Med den medlemstilgang vi har
haft, bliver mesterklassen imidlertid rigtig godt besat, så der
bliver spænding på – selvom der
kan scores nogle lette point i begyndelsen, hvis turneringsledelsen
vælger en Monrad eller
modificeret Schweizer.
JB
5

KlubMesterskabet
Viktors forældre sendte disse sange med
et „tak for gaven“ til klubben, som
begavede Mesterspilleren i anledning af
hans konfirmation:

„Viktors glade gang i Hvidovre Skakklub blev nævnt i flere underholdende
indslag til konfirmationsfesten.“

Viktors sang 1
Mel: Det' hammer hammer fedt

hxg6 kan jeg grine af springeren på h8,
og fortsætte med 24. Txf6! Dc5+ 25.
Kh2 Dxc4 26. Dxe5, hvor sorts bønder
falder på række, og springeren på h8 er
stadig et problem. 23.. Sxg6 Andre træk
er også håbløse. 24. Txf6! Dc5+ 25.
Kh2 Dxc4 26. h4! Det stærkeste træk,
selvom 26. Dxe5 også er godt. Det var
dette træk, der gjorde, at jeg turde spille
fxg6. Ellers ville jeg have beholdt den
søde springer på h8, hvor den ikke laver
ballade. 26.. Kh8 27. h5 Springeren er
nu kun bundet til g7 feltet, men det er
nok 27.. Tg8 28. hxg6 Computeren kan
bedre lide det sadistiske b3!!, som fjerner
dronningen fra f7 feltet, hvorefter Txf7
efterfulgt af Dh6 er mat eller dronningegevinst. Og springeren løber formentlig ingen veje. Txg6 29. Dxe5!
Hvorfor bytte af hvis man har de mest
aktive brikker? 29.. Le6! Kg8 er ikke
direkte mat, men hvid vinder nemt alligevel. Han har trods alt officeren og
kompensationen.
30. Tfxg6+ opgivet 30.. f6 31. Dxf6#
VHN
6

Din lidenskab er skak
Vi fatter ikk' et hak
om "rating" - "åbningsspil"
Og alt hvad der skal til
Grand Prix og Danmarksmester
Turneringer og fester
Du ta'r pokalen sikkert hjem i hus

Viktors sang 2
Mel: Spørge Jørgen
Nu skal vi fortælle dig om Viktor
Viktor du er vores konfirmand
Du kan spille skak og være mester
Og så er du snart en voksen mand
Viktor du kan flytte dine brikker
Du er nemlig kongen i det spil
Dronning, bønder, tårne og en springer
Du kan gøre lige hvad du vil
Du kan lære andre hvor'n man spiller
Du kan skrive tekster til et blad
Du kan cykle rundt i hele verden
Sådan netop sådan er du glad
Du kan drille far med mangt og meget
Du kan sætte ham i defensiv
Du kan lære ham at ofre bønder
Du er skakkens sande detektiv.
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2013 – resultatet
normalt for sort at frigøre f8 til en
springer eller løber. 10. f3 Den hvide
stilling ser latterlig ud. 10.. Sf8 Springeren kan både vælge mellem g6 og e6.
11. dxe5? dxe5 12. Lc4 Nu har jeg
fjernet al dynamikken i stillingen, og
sort har fint spil! Hans brikker koordinerer bedre, til gengæld er det svært at
finde en plan, når bondestrukturen er
ens, og det må være til min fordel. 12..
Dc7 Dxd1 ville give spillet en anden
karakter, men teksttrækket fejler ikke
noget. 13. De1! Min modstander så først
min idé efter mit 14. træk. 13.. Sg6?!
13.. Le6! giver sort fint spil, så nu har
hvid fordel, hvis han spiller korrekt.
Eftersom alle mine brikker peger på
kongefløjen, starter jeg et angreb der!
14. Df2 Men en stormester spiller
selvfølgelig på hele brættet! Ved at pege
på b6 forbedrer jeg min dronnings placering med tempo. 14.. Sd7 15. Tad1?
Når man har fordel, SKAL man angribe.
Dette er alt for langsomt, langt stærkere
var 15. f4! med fordel. Men jeg syntes,
det var uklart, og optimerer først tårnets
placering. 15.. b6?! Ideen er fin nok.
Efter Lc5 og La6 står sort fint, men sort
får ikke lov til bare at stille sig op som
han vil. Jeg vil angribe! 16. f4! Tf8?
Nok det tabende træk! Sort har flere
træk, som giver nogle bedre chancer.
Under partiet var jeg mest bange for 16..
exf4 17. Sxf4 Lf6, men det taber til 18.
Sh5! med stærkt angreb, bl.a. ligger
Txd7 i luften, og sort er bare fuldstændig
færdig.
Computeren finder dog 16.. La6!, som
kun giver hvid en lille fordel efter 17.
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Lxa6 Txa6 18. f5 Sgf8. Hvids angreb er
meget svagere uden den magtfulde løber
på c4, og springeren står fornuftigt på
f8. Men desværre ville 17. Lb3 ikke
virke pga 17.. exf4! 18. Sxf4 Lf6, og nu
kan 19. Sh5 besvares med den forcerede
variant 19.. Lxf1 20. Txd7! Dxd7 21.
Dxf6!! gxf6 22. Sxf6+ Kg7! 23. Sxd7
La6 24. Ld4+ hvor der er lige chancer.
17. f5 Sh8 Sorts bedste praktiske chance.
Håbløst er Sf4, som taber en bonde rent.
Men se den springer på h8. Den laver
nul og niks. 18. Dg3?! Jeg overså fuldstændig den knusende plan med Sg3h5. Efter 5. Sge2 glemte jeg, hvordan
springerne rykker. 18.. Lf6 Det aktive
Lc5 var nok at foretrække. 19. Lg5?
Igen, 19. Dg4! med planen Sg3-h5 er
knusende. Min plan var, at efter 19..
Dd8 20. Lh6! vinder jeg et tempo pga.
truslen Td6. Men sort bytter selvfølgelig
bare løbere. 19.. Lxg5 20. Dxg5 Sf6 21.
Td3!? Med planen Tg3, sort har dog et
træk, som fuldstændig smadrer ideen,
og hvid må nøjes med en klar fordel.
21.. De7? 21.. h6!! der svækker kongefløjen, men hvid kan ikke udnytte det.
Men hvid beholder klar fordel efter 22.
Dd2 22. Tg3! Der truer mat på g7. Sort
kan dække det på 2 måder, nemlig 22..
Dc5+ efterfulgt af Se8, og g6 22.. g6
(se diagram i næste sp.)
Duer 23. fxg6? Løberen hænger i varianterne med Dc5+ I stedet for 22.. g6 var
Dc5+ efterfulgt af Se8 nok at foretrække.
23. fxg6!
Det er et stærkt træk af 2 grunde. For det
første åbner det for tårnet på f1, for det
andet fordi at Sxg6 ikke duer, og efter
7

Klubmesterskab i Lyn Hvidovre Skakklub 2013
Det hele begynder med, at Erkan, der
er kommet ca. en halv time før løjerne
begynder, erklærer, at han i år bliver
klubmester i LYN, og Svend (sidste
års klubmester i LYN) konstaterer, at
ham bliver det næppe.
Da tilmeldingen er afsluttet, har 14
meldt sig og indbetalt de aftalte 20 kr.
pr. spiller.
Palle havde Pc’er med, så lodtrækning til runderne blev foretaget på
Pc’er – og så var LYNmesterskabet
i gang stort set til tiden.
Men inden vi startede blev reglerne
genopfrisket:
Rørt brik skal flyttes
Et ulovligt træk er lig med, at
partiet er tabt
Hvis mobiltelefonen ringer, så
er partiet tabt – det fik stor indflydelse
på mesterskabet – se senere.
Efter de første tre runder var stillingen, at Børge N. havde lagt sig i spidsen med 3 fulgt af Viktor med 21/2 og
med Svend, Palle, Arshak, Erkan og
Arne W. med 2 point. At Viktor kun
havde 21/2 point skyldtes en remis
mod Jørn. Viktor kom til at sætte
dronningen i slag, hvorefter Jørn
grandiost tilbød Viktor remis.
Så var det i hvert fald op til Viktor
selv, hvis han skulle blive klubmester.
Efter 5 runder var stillingen
markant ændret
Klubbens unge håb, Viktor, havde
8

lagt sig i spidsen med 41/2 efterfulgt af
Palle og Arne W. med 4 point. Børge
N. havde kun 3 point, fordi han i de to
runder havde tabt til henholdsvis
Viktor og Arne W. Svend og Erkan
havde begge 3 point, så begge skulle
stramme sig an, hvis de skulle med i
kampen om mesterskabet.
Lynspecialisten Bjarne H. havde efter
de 5 runder kun 2 point, så en topplacering så vanskelig ud, men afskriv
aldrig Bjarne H. i lyn. Feltet blev
sluttet af Vagn, der lagde ud med en
lang rokade ,og ved gud om han ikke
fulgte den op med en kort rokade.
Efter 5. runde var der en kort pause,
hvor os med meget få point kunne
fortælle hinanden, hvorfor vi havde
tabt. Ingen er som skakspillere i stand
til at forklare, hvorfor de har tabt.
Andre kunne få en smøg eller en
”nisseøl”, da Jørn havde nisseøl med
fra det private lager.
I gang igen og i 8. runde skete så
katastrofen: Arne W. spillede mod
Bjarne H., og pludselig ringer en
mobiltelefon himmelhøjt med melodi/
sangen ”There is no hope”; ingen i
lokalet kunne være i tvivl om, at den
mobiltelefon lå i Arne W.s lomme.
Du har tabt, meddelte Bjarne H. med
høj og klar røst! På det tidspunkt
havde Arne W. med hvid trukket 3
gange og Bjarne H. 2. Arne W. stod
sikkert bedst allerede dér, men han
måtte bøje sig; partiet var tabt. Ud fra
den endelige stilling så var det

Horsens Lang Weekend
¨Den lange¨ er en skakturnering med 7
runder over 4 dage; torsdag-søndag.
Partierne er på 2 timer , og efter 40 træk
får man en time mere, så de varer fra kl.
10-16 og 17-23.
Torsdag kl. 10 sad jeg med de hvide
brikker foran en mand på 2149, men han
kunne ikke bryde igennem, og det blev
til 1/2 point, efter at han byttede af og
tilbød remis i en stilling, hvor han stod
bedst, men jeg havde fine remischancer.
Kl. 17 sad jeg så foran Peter Brondt,
som ikke gav nogle chancer, og jeg blev
tværet ud af brættet. Han endte vistnok
på en 4. plads ud af de 125 deltagere, så
fair nok.
Fredag kunne jeg se frem til en dag med
de mindre svære og scorede 2 fine
gevinster – på trods af at den ene overså
en måde, han kunne udligne på, og den
anden overså en kvalitetsgevinst.
Lørdag morgen fik jeg en remis mod en
af de stærke fra ØBRO, nemlig Sixten
(med 2176 ratingpoint). Jeg sad i et
klamt slutspil, og måtte klamre mig til
brættet, før han endelig byttede tårne i
en stilling som han i 20 træk havde
prøvet at vinde.
I aftenrunden måtte jeg til gengæld ned
med nakken i kun 20 træk mod Nicolai
Brondt, som også har 2180 i rating.
Søndag morgen ville jeg vinde! Men så
må man også acceptere, at det giver
tabschancer – som det gav, da jeg stædigt
ikke tog imod remis i en stilling, som
nok var lidt bedre for min modstander.
Han gav mig mange chancer, men jeg

kunne ikke tænke klart. Så der tabte jeg.
Men det var hyggeligt og skægt, og nu
vil jeg vise mit angrebsparti. Desværre
mødte jeg ikke nogle folk på omkring
min styrke, så i alle partier var der en
klar favorit. Og jeg scorede over forventet alle dage undtagen søndag.
Viktor Nielsen 1905 > < Vagn Skov
Andersen 1510 Horsens Lang Weekend r. 3
Lige før partiet kommer min træner hen
og fortæller mig, at Vagn spiller c6pirc. „Så bare sæt løberen på d3 og tvær
ham ud af brættet.“ Jeg valgte en mere
positionel opstilling. 1. e4! d6 2. d4 Sf6
3. Sc3 c6 Pirc, det er svært at spille og
giver fine chancer til sort. Nakamura
spiller tit Pirc, men jeg ved ikke, om han
spiller 3.. c6. Det er mere normalt at
spille g6-Lg7. 4. Ld3 e5!? Det er nok
mere normalt at spille Sbd7 før e5, men
hvorfor ikke med det samme? 5. Sge2
Bedre er Sf3!, men jeg var i tvivl om
Lg4 kunne være irriterende. Men simpel
udvikling som 6. Le3! giver hvid lille
fordel. 5.. Sbd7 6. 0-0 Le7 Normalt
spiller man mere dynamisk med Pirc, og
rokerer ret sent. Men sort har valgt en
passiv stilling, hvor det ser fint ud at
rokere hurtigt. 7. a4! Forhindrer b5 7..
a5!? Jeg kan ikke lide trækket. Men det
er blevet spillet i lignende stillinger, og
det er sikkert helt fint. Men nu bliver b5
svær at spille. Sort mister den dynamik
han normalt får. 8. h3?! Med den plan
jeg spiller, svækker h3 bare de mørke
felter. 8.. 0-0 9. Le3 Te8 Det er meget
25

Har du husket at sætte
kryds ved datoerne 18., 19.
og 20. oktober, for der
afholder klubben i samarbejde med Jyske Bank

EMT 2013

Glem heller ikke den meget sociale

Turneringen er åben for
alle – men som medlem
kan du allerede nu
tilmelde dig.

lørdag den 8. februar 2014.
Her får vi god mad og
underholder hinanden med
konkurrencer i mange udgaver.

1 1.

M 1.

M

1

1 3.

M

2 1.

2 2.

1 2.

M 2.

2 3.

2

2

M 3.

Julelyn

Husk også
– årets
gave til alle klubbens medlemmer
tirsdag d. 10.12. 2013:
Megen moro, fantastiske tidsnødstræk, uartikuleret jammer over
faldne vinger – og så er præmierne
megaflotte og gløggen med
tilbehør er skjøn

Nytårskur

Et medlems sociale oplevelse
Vort flerårige medlem, Peter Iversen, var med sin hustru,
Kirsten, i starten af året på en rejse til Egypten.
En dag mødte et andet flerårigt medlem Kirsten i
Frihedens Butikcenter. Hun fortalte ham, hvordan hun
forgæves havde forsøgt at få Peter med på en ridetur ud til
pyramiderne og sagde bl.a.:“Men tror du, jeg kunne få den
gamle kamel op at stå?“
Jeg mått‘ li‘ fordøje den bemærkning et øjeblik – og sagde
så trøstende til hende:
„Nåh nej, men tænk nu på, at han jo er fyldt 75!!“
Vagn
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årsagen til, at Arne W. ikke blev
klubmester i år. Stillingen efter 10
runder var følgende:
Viktor med 81/2 point, efterfulgt af

Arne W. og Børge N. med 8 point,
Palle med 7 point og Bjarne H. og
Erkan med 6 point.
Palle havde i 8. runde tabt til Bjarne
9

H., og her vandt Bjarne på tid, så det
var til dels Palles egen skyld, at han
kun var på 7 point.
Efter 13 runder
Børge fik i sidste runde remis mod
Erkan. Erkan havde tårn og bonde
mod Børges konge, men alligevel
lykkedes det Erkan at stille brikkerne
op, så Børge N. blev pat og partiet
remis. De kloge sagde efter partiet, at
det var mere kompliceret at sætte
Børge pat end mat. Så Børge endte på
101/2 point.
Viktor tabte i 12. runde til Svend, så
på det tidspunkt så det ud til, at Svend
skulle forsvare sit klubmesterskab i
LYN. Svend skulle i sidste runde
møde Robert, og det skulle være en
overkommelig opgave for Svend.
Men Robert ville det anderledes og
vandt over Svend, og så forduftede
det mesterskab.
Arne W. skulle i sidste runde møde
Viktor, og hvis Arne W. vandt, var
Arne W. klubmester, men klubbens
unge håb ville det anderledes og vandt
i flot stil og nåede op på 101/2 point.
Palle mistede chancen for klubmesterskabet, da han i 11. og 12. runde tabte
til henholdsvis Viktor og Arne W., så
det blev kun til en sekundær placering.
Bjarne H. nåede trods en svag start op
på 8 point og blandede sig dermed
mellem klubbens topspillere, så det
bekræftede kun endnu en gang, at i
lyn kan Bjarne slå alle.
Vagn ville på tavlen, og det skete så i
10

11. runde, hvor Michell blev fejet ud
af banen.
Opgørelsen
Nu ventede alle spændt på resultatet.
Børge og Viktor fik begge 101/2 point.
Arne og Svend endte på 10 point,
Erkan på 81/2 og Bjarne og Palle med
hver 8 point.
Korrektion var nødvendig for at kunne hylde klubmesteren i LYN 2013.
Imidlertid havde Viktor vundet det
indbyrdes parti med Børge, så det var
klart, at Viktor ville vinde på korrektion.
Det viste sig også at være tilfældet.
Korrektion til Viktor 59,5 og til Børge
55,75.
Så et kæmpestort tillykke til Viktor
med hans første Klubmesterskab i
Mens de sidder ved siden af hinanden –
siden mødtes giganterne ansigt til ansigt

Kongen skal frem! 37. Kg2…b5!
38. Kg3 …Kd5 39. Te2…Te4.
Her kan han ikke tillade sig at
bytte tårnene, da bondeslutspillet
taber hurtigt, pga. den frie f-bonde.
40. Td2…Td4. 41. Te2…Te4.
Her afslog jeg et remistilbud,
selvom stillingen rent teknisk er
lige. Men jeg har en mere aktiv
konge og tårn. 42. Td2+…Kc4!
43. Tc2+?
Det kunne ikke være ham bekendt.
Han burde spille mere aktivt ved at
spille Td7 og true mine bønder på
de bagerste rækker. …Kb4 44.
Tc3…Te2! Sådan. Tårnet står godt
der på 2. række og bliver meget
brugbar senere hen. 45.
Tb3+…Ka4 46. a3+…Kb4
47. Tb3+…Kc4
48. h3?...b4! ups.. Tårnet er buret
inde i en hønsegård. Det er hvad
der sker, hvis man spiller passivt
og går efter remissen. Nu skal vi
bare vente på Hanen, så den kan
komme og ordne dem ;-)
49. Kf3…Td2. Jeg prøver at
lokke ham til at spille Ke3, så jeg
efterfølgende kan spille Th2!
50. Kg3. Men han ser fælden, og
vælger i stedet at gå en frem og
tilbage med kongen….h6
51. h4…h5. Kongefløjen er
lukket. Nu skal der bare
koncentreres på dronnigefløjen.
52. Kf3…Th2

53. Kg3…Td2
54. Kf3…Td1! A-bonden er i
sigte.
55. Kg2?…Tårnet burde gå i
aktion. Fx Tf3 eller hvad ved jeg?
…Ta1!
56. Tg3. For sent. …Txa2
57. Txg6…Txb2+
58. Kf3?. Her ville g3 være et
bedre sted for Kongen, så han
undgår Th2, men næppe nok for at
redde partiet ☺. …Th2
59. Kg3…Th1
60. Tf6…b3. OG Det hedder
haps. Fribonden er meget farlig.
61. Kg2?... Med efterfølgende
opgivelse. 0-1

Et udmærket parti fra min side
med få fejl
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Nørrebro fleksibel EMT 2013
Erkan kommenterer sit parti mod Asger Jeppesen
spillet den 25. juni 2013 i Nørrebro Skakklub
Hvid: Asger Jeppesen,
Nørrebro, 1587
Sort: Erkan Bayhan,
Hvidovre, 1613.
1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 Her vælger
jeg at gå ind i en russisk variant. 3.
d4 Skarpt og angreb mod centrum
.. Sxe4 4. dxe5 Til gengæld er
det her mindre skarpt. Hvid kunne
fx prøve: 4. Ld3… d5 5. dxe5 eller
4.Sxe5…4…Lc5! Angreb på f2.
Ideen er at skabe svækkelse på
hvids kongefløj. 5. Le3 Lxe3 6.
fxe3 0-0. Kongen i sikkerhed. 7.
Sbd2 Sc5? Forkert. Sort burde
holde initiativet ved at fremføre
d5. fx exd6e.p…Sxd6. 8. Ld3 d6
Løberen skal i aktion. 9. 0-0
Sxd3 Jeg valgte her at slå på d3,
da løberen peger ubarmhjertigt på
h7, som senere kan give mig
problemer. 10. cxd3 Sc6 11.
exd6 Dxd6 12. Sc4 truer min
Dame. Hvor skal den hen? På e7,
g6 eller c5. Sidstnævnte er
udelukket pga. Tc1, g6 var måske
bedre. Det må I selv lige
overveje…De7 13. e4 Lg4 Pin
14. Dd2 Tad8 Ja tårne hører til
åbne linjer☺ 15. Kh1 frygter
Dc5+…Tfe8 16. Se3 Lxf3 17.
22

gxf3! At slå med tårnet er en fejl,
da bonden på e4 ryger: xf3? Dxe4.
18. dxe4 Txd2. Sort er foran med
en bonde og et tårn på 2. række.
Vinder let. …Sd4 18. Dg2 c6
19. f4 f5 for ellers kommer bønderne stormende, og det bliver
svært at stoppe dem. Men nu er der
et godt outpost til den hvide
springer på d6.
20. e5 g6 21. Sc4 Td7
22. Sd6 Ted8
23. Dg1 c5 24. Dg2 Kf8 Væk fra
Sxf5, hvis jeg skulle rykke
springeren på d4. 25. Dd5? En
grov fejl. Nu er der ikke længere
plads til uldspringeren på sit
outpost…Sb5! Her kunne jeg
mærke, hvordan han psykisk gik
ned, da han lavede mærkelige lyde.
26. Dxc5 Sxd6 27. exd6 Dxd6
28. Dxa7 Dxd3 29. Dc5+…Kf7
30. Tac1…De4+ 31. Kg1…Td2!
32. Tf2…Td1
33. Tf1??...Txf1+?
Jeg missede Tc8!!. fx xc8…De3+,
g2…Td2+ og mat i få træk. Kan du
se det??? Hvis 34. Kh1 så spiller
sort bare Df3+! 34. Txf1..Dd4+
35. Dxd4 …Txd4 36.
Tf2…Ke6.

Hvidovre Skakklub – det bliver helt
sikkert til flere i årene fremover.
Alle i Hvidovre Skakklub er utrolig
stolte af den fremgang, som Viktor
har præsteret det sidste år. Viktor
runder de 2000 i rating inden længe,
så Børge skal til at tage sig sammen,
ellers overtager Viktor førstebrættet
på førsteholdet i KSUs holdturnering
til efteråret.
Alle troede nu, at der skulle uddeles
præmier, selv kassereren var af den
opfattelse, men nej! Formanden kunne
meddele, at præmierne ville blive
uddelt til generalforsamlingen i maj
2014. Så kunne kassereren tage indskuddet med hjem og sætte det ind på
klubbens bankkonto.
JB

Goddag og
velkommen til

Goddag og
velkommen igen igen til

Bjørn Hemmingsen
der blev genindmeldt som B-medlem
i nr. 1/2012, har nu hævet
niveauet yderligere og tilbagemeldt sig som A-menneske!

Goddag og
velkommen igen til

Henri Tolba

Farvel til
Arshak Ikilikian

Torben Madsen
t er vendt hjem til folden
efter alt for mange års fravær
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Sommer Grand Prix 2013
Resultat

Simultanskak i Hvidovre C og
Frihedens Butikscenter
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14 Arshak Ikilikian
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(Udgået efter 8.runde)
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X
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18 Henning Jensen
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X

4

X

X

X

X 2.

4

1

19 Palle H. Jørgensen

X

X

X

X
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1
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3
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20 Jørgen Gammelgaard
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X
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X

X
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2

X
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22 Benny Bengtsen (G)

X
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Placering

1.

Turneringsdage
4. 5. 6. 7.

Point

Nr. Navn

Klasse *

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

X

X

1

1

2

1.

1.

2.
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Igen i år har Hvidovre Skakklub afholdt to succesrige arrangementer
med simultanskak; henholdsvis lørdag
den 17. august i Hvidovre C og lørdag
den 24. august i Frihedens Butikscenter.
Henning Jensen spillede over de to
lørdage i alt 62 partier skak og
Henning vandt de 59 og tabte kun 3
partier. Vi fik kontakt med mange
potentielle nye medlemmer og deriblandt også en del unge mennesker,
som vi håber at se i skakklubben i den
nærmeste fremtid. Alle, der vandt
over Henning, fik flotte præmier, og
de der spillede rigtigt gode partier,
men alligevel tabte, fik også en
præmie. At dette er muligt skyldes
udelukkende stor velvilje fra vores
sponsorer Føtex, Super Best, Rema
1000 og Sport Master samt Jyske
Bank.
Alle, der havde lyst til at høre mere
om Hvidovre Skakklub og derfor
oplyste deres mailadresse, har efterfølgende fået en indbydelse til at
komme i klubben.
Blandt disse var en dame, der i sin tid
havde spillet meget skak med sin far,
og som nu, hvor der var blevet mere
tid til overs til fritidsaktiviteter,
overvejede igen at begynde at spille
skak. Vi håber meget at se den

pågældende i klubben, samt naturligvis også alle de andre, der ikke
havde spillet i mange år; alle er mere
end velkomne.
Såvel i Hvidovre C som i Frihedens
Butikscenter kom der spillere, der var
betydeligt stærkere end Henning
Jensen, men alligevel tabte Henning
kun et af 4 partier mod meget stærkere spillere – en rigtig flot præstation. Af spillere fra klubben var det
Steen, der vandt et flot parti over
Henning.
I år havde vi gjort ekstra meget ud af
den lokale annoncering i begge centre,
vi havde fået trykt plakater i A3 format, og disse havde formanden hængt
op i god tid før lørdagen. Uheldigvis
var alle plakater i begge centre taget
ned samme dag af de vagter, der er i
centrene. Efterfølgende har vi haft
kontakt til centerledelsen og fået
garanti for, at fremover vil vagterne
være instrueret om, at ingen plakater
fra Hvidovre Skakklub må fjernes
uden forudgående kontakt til centerledelsen.
Vi håber i år på, at nogle af de
interesserede vil dukke op i klubben,
så medlemstilgangen kan fortsætte.
Hvidovre Avis har bragt tre artikler
om vores arrangement, så vi kan ikke
klage over lokal opbakning.
JB
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Rating pr. 15. september 2013
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
20

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

1914
1898
1788
1732
1688
1668
1653
1640
1615
1595
1585
1561
1559
1455
1611
1435
1391
1375
1326
1322
1306
1281
1149
1117
1115
1026
1025
1000
0
0

1992
1896
1873
1788
1874
1774
1748
1708
1782
1650
1826
1428
1635
1503
1558
1541
-

Mesterklasse

point

Børge H. Nielsen
Viktor Nielsen

28
09

1. klasse
Palle H. Jørgensen
Allan Jensen (G)

06,5
02

2. klasse
Erkan Bayhan
Torben Madsen (nyt medlem)
Jørgen Gammelgaard
Henri Tolba (nyt medlem)
Henning Jensen
Mohammad Zewain
Mark (G)
Bent O. Pedersen

18
07,5
06
05
04
03
03
01

3. klasse
Svend Sejersen
Steen Andersen
Michell Szücs
Arne Rasmussen
Henrik Madsen
Benny Bengtsen (G)

22,5
13
12,5
11
04,5
03,5

4. klasse
Bjarne Håkansson
Jørn Brandt
Peter Iversen
Vagn Jensen
Robert Christensen

21
15,5
15
12
11

Begynderklasse
Mathias (G)

01

Det var noget af en turnering; ændrede regler og masser af partier. I alt 11
spillerunder var planlagt, men der
blev kun afviklet 10, idet runde 8 ikke
blev afsluttet pga. af uro om
afviklingen af et parti. Der blev så
megen og højlydt diskussion, at
turneringsleder Bjarne valgte at se
bort fra denne runde. Så reelt blev der
gennemført 10 runder, hvor de tre
dårligste ikke tæller med og hvor man
i øvrigt kan komme som det nu passer
ind i ens ferieplaner.
Mesterklassen blev vumdet af ...
Børge H. Nielsen med Viktor Nielsen
på 2.-pladsen. I øvrigt vandt Børge i
turneringen 35 partier og spillede et
remis ud af 36; det kan ikke gøres
meget bedre.
Palle H. Jørgensen kunne med deltagelse i blot 3 runder vinde 1.-pladsen i
1. klasse mens Allan Jensen efter kun
at ha‘ spillet i 2 runder og fået 2 p. ialt
napper 2.-pladsen. Så var der mere
gang i den i 2.- 3.- og 4. klasse!
Erkan var suveræn vinder af 2. klasse.,
mens Torben Madsen var med i to
** X = deltog ikke
*** G = gæst
* M = Mesterklasse
1. = 1. klasse
2. = 2. klasse
3. = 3. klasse
4. = 4. klasse
5. = Begynderklasse
X 21/2 = indgår ikke i
pointopgørelsen
13

runder, som han klarede flot til 2.pladsen. Men var han for lavt placeret???
Hvis Jørgen G., Henri, Henning og
Mohammad havde stillet op i yderligere 2-3 runder, havde placeringerne
formentlig set meget anderledes ud.
Vores nye medlem, Henri Tolba, viste
stor styrke de gange han deltog, så det er
en spiller, vi kan forvente os meget af.
Svend Sejersen var lige så dominerende i 3. klasse, hvor der var tæt kamp
om 2.-pladsen. Den snuppede Steen
Andersen bare 1/2 p. foran Michell.
4. klasse havde Bjarne Håkansson som
klar vinder mens Jørn formand Brandt
blev nr. 2 – og det med kun 1/2 p. ned
til Peter Iversen. Det lykkedes dog for
en gangs skyld at få ram på lynspecialisten Bjarne, da han i 11 runde i et
parti blev sat regulært mat af Jørn!
En beregning efter de tidligere års
turneringsregler viser, at det eneste,
som ville ændres ved brug af de
gamle regler i år ville være, at Peter
var blevet nr. 2 i stedet for Jørn.
Da 9-10-årige Mathias dukkede op med
sin far, besluttede rundens turneringsleder at oprette en 6. klasse; Begynderklassen. Mathias var kun ca. 30
sekunder fra at sætte Bjarne mat!!!

2 spillere stillede op i alle runder. Som
noget nyt var deltagerne opdelt i 5
klasser ud fra ratingtal med de grænser,
som DSU har fastlagt:
1900+
1700-1899
1500-1699
1300-1499
<1300

Mesterklasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse

Tidsfordelingen højste R
Samme kl.
1 kl. forskel
2 kl. forskel
3 kl. forskel
4 kl. forskel

15 min.
13
10
7
5

laveste R
15
17
20
23
25

Alle partier skulle afvikles på 30 min.,
og styrkeforskellen udmøntedes i
tidsforskel som vist ovenfor.
Der skulle være 4 - 6 spillere i en
gruppe, og vinderen løb med hele
gruppens indskud.
I alt 25 deltagere var i spil, hvilket er
25% flere end i 2012.
Ikke færre end 6 var gæster, og foreløbig har to meldt sig ind som fuldgyldige medlemmer (se dem side 11).
NB: Det er et spørgsmål om, hvor
spændende det er med bare 2-3
spillere i en klasse – og på den anden
side skal der også tages hensyn til
styrkeretfærdighed!
bh

Steen møder gæst – Henri – som nu er medlem

Mohammad havde en uhyre kompliceret stilling, hvor der var så mange
trusler, at det var totalt uoverskueligt
for en, der blot så på. Det hele så ud
til at ende i remis, men så fik Mohammad lyst til at ofre en løber mod at få
en dronning. Der var dog det problem,
at løberen blev ofret med en skak fra
modstanderen, så det blev desværre et tab.
Vores nye medlem, Henri Tolba, spillede mod en af de spillere fra Damhus,
der har været med i mange år – Bjarne
Røhder. Henri Tolba kæmpede godt,
men stod i slutningen af spillet nok lidt
i underkanten. Det var ikke nok til at
Henri ville tabe, så man enedes om
remis. Svend vandt uden problemer i
løbet af en time. Svend er nok lidt
fejlagtigt kommet for langt ned i rating
og møder nu spillere, som han relativt
let vinder over. Steen, der ellers spiller
utroligt sikkert, kom i vanskeligheder
og tabte efter ca. 11/2 time. Arne R. var
blandt de få, der spillede stort set til kl.
23.00, og der måtte 57 træk til, før Arne
havde vundet. Stillingen så i lange
perioder ud til at være lige, men mod
slutningen vandt Arne en bonde, og kort
derefter opgav modstanderen.
Henrik overså i midtspillet, at han
ville miste en springer, og han kunne
ikke vinde den tilbage, da der truede
en mat i bunden. Henrik kæmpede
dog videre, men resultatet var givet.
Erik fik, så vidt jeg kunne se, en
presset stilling allerede i åbningsspillet, og da der ikke var nogen løsning
på dette, måtte det ende med et tab.
Jørn er efterhånden vant til at skulle

ordne alle mulige andre ting end at
spille skak, når Hvidovre Skakklub
har et arrangement. Urmatchen var
som nævnt ingen undtagelse. Det skal
dog nævnes. at modstanderen, Poul
Busk Sørensen, var forstående og
indvilgede i at stoppe uret, når det af
andre årsager var nødvendigt. Partiet
endte remis, og det var helt retfærdigt.
Vagn Jensen spillede remis, og det
var en rigtig kampremis.
Peter, der havde haft fruen med til
Risbjerggaard, hvor hun lavede kaffe
for os, havde allerede inden kampen
sagt, at han var syg. Han havde
lungebetændelse, men han kom, fordi
han havde lovet det! Se det er den
rigtige indstilling – læs foranstående
sætning en gang til, kære skakmedlem.
Peter spillede mod Zoran Wisal, og
han kunne godt se, at Peter var syg og
havde det dårligt, så de enedes om en
remis; flot af Zoran Wisal.
Bjarne spillede mod en med 259
ratingpoint mere, men det bekymrede
ham ikke. Bjarne gik friskt til spillet,
og efter 32 træk blev modstanderen
sat mat. Bjarne havde da brugt 26
minutter – modstanderen over en
time. Han kendte tydeligvis ikke
lynspecialisten fra Hvidovre.
Børge Bengtsen, der er blevet lidt
langhåret på sine ældre dage (så Vagn
vil foranstalte en indsamling til en
frisør), vandt i fin stil i 32 træk. Godt
gået af den gamle ræv.
Kampen endte derfor med en overbevisende sejr på 131/2 mod 81/2. Vi fører
nu samlet med 10 mod 5 point. JB
19

samme forhold som til de store turneringer, hvor de bedste spillere har et
separat lokale. Her gjaldt det de 6
øverste brætter, der alle var placeret i
festsalen.
Efter den normale velkomst blev urene
sat i gang, men der var ikke spillet 5
minutter, før Henrik spurgte: „Hvor
finder vi kopper til kaffen?“
Det viste sig, at i de skabe, hvor det
formodes, at der var kopper, var
skabene låste, og vi kunne ikke finde
nogen nøgle.
Henriks og min modstander blev gjort
opmærksom på problemet – at vi
skulle tilbage til vores klubhus og
hente kopper. De var begge med på, at
urene blev stoppet.
Tilbage med kopperne og alle kunne
købe kaffe, og Henrik og Jørn kunne
begynde at spille.
Allerede efter en time kom det første
resultat. Robert havde spillet remis
og det mod en spiller med 200 ratingpoint mere, så det kunne Robert kun
være tilfreds med. Så kom den første
sejr til Hvidovre – Michell vandt!
Michell spiller meget sikkert og har
efterhånden vundet en lang række af
seriøse partier. Herefter kom resultaterne i en lind strøm, så derfor får I
kommentarerne fra toppen.
På førstebræt havde Børge N. en
bonde mere end modstanderen, men
til gengæld var Børges konge spærret
inde og kunne kun bevæge sig på 8.
række. Partiet var det sidste, der blev
færdigt, og det lignede en sejr til
Børge. Et muligvis for chancerigt
18

bondetræk fra Børges side betød, at
man enedes om remis. På andet bræt
var Viktor oppe mod Bent Kølvig.
Selv om Viktor før kampen var lidt
imponeret over at skulle spille mod en
tidligere Danmarks Mester, så kom
Viktor bedst igennem til slutspillet
med en bonde mere. I et angrebsforsøg fra Viktor side fik Bent Kølvig
vundet bonden tilbage, men tilbød
samtidig Viktor remis, som Viktor
efter nogen overvejelse modtog. Palle
tabte desværre et slutspil med en
bonde mindre. Palle kæmpede bravt,
men dels stillingen og dels tiden
gjorde, at Damhus fik et helt point.
Henning Jensen vandt i overlegen
stil og, allerede efter ca. 20 træk var
stillingen helt på Henning betingelser.
Bent O. spillede igen et flot parti.
Han vandt en kvalitet og havde et gevaldigt tryk på modstanderens stilling.
Kropssproget hos modstanderen viste,
hvilke problemer han var i, og efter 39
træk opgav han. Erkan havde fornøjelsen af at spille mod Damhus‘ formand
Ernst Mader, men Erkan var på ingen
måde i gavehumør og vandt efter 25
træk og godt en times spil. Martin
Justesen havde vundet en kvalitet, og
selv om modstanderen kæmpede godt
og længe, så var Martins sejr ikke i fare.
Jørgen Gammelgaard endte i et slutspil med 5 bønder mod tre og konge
og tårn til hver. Jørgen fik afviklet
således, at en bonde ville koste modstanderens tårn. Så var den kamp
forbi, men igen blev der spillet helt i
bund fra Damhusspillerens side.

Urmatch Hvidovre Skakklub >< Damhus
tirsdag den 27. august 2013
Spillested: Risbjerggaard - Hvidovrevej 241

Resultat:

Hvidovre 131/2 - 81/2
Nr Rat. Navn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1914
1898
1732
1688
1668
1653
1615
1561
1559
1551
1450
1435
1375
1304
1322
1306
1281
1149
1117
1115
1026
1025

Børge H. Nielsen
Viktor H. Nielsen
Palle H. Jørgensen
Henning Jensen
Bent O. Pedersen
Erkan Bayhan
Martin Justesen
Jørgen Gammelgaard
Mohammad Zewain
Henri Tolba
Svend Sejersen
Steen Andersen
Michell Daniel Szücs
Arne Rasmussen
Henrik Madsen
Erik Friberg
Jørn Brandt
Robert Christensen
Vagn Jensen
Peter Iversen
Bjarne Håkansson
Børge Bengtsen

1443

ratingsnit

1

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

Hvidovre Skakklub havde i år 22 tilmeldte til vores sæsonåbning: Den
årlige Urmatch mod vennerne fra
Damhus Skakklub.
På grund af det tilmeldte antal, så var

-

1

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

Damhus

Rat.

Navn

2099
2163
1776
1732
1650
1637
1602
1601
1592
1541
1527
1516
1456
1455
1445
1381
1358
1342
1337
1332
1285
1000

Morten Møller Hansen
Bent Kølvig (diff. 265 rat.p.)
Jørgen H.G. Hansen
Ole Lergren
Flemming Petersen
Ernst Mader Hansen
Flemming Bruun
Knud Erik Helleshøj
Gisli Hardarson
Bjarne Røhder
Leif Sørensen
Peter Sumberg
Franz Henriksen
Sten Bauers
Ejvind Funch Carlsen
Jesper Makholm
Poul Busk Sørensen
Bjørn Gemzøe
Per Kühlmann
Zoran Wisal
Jens Carl Hviid (diff. 259 rat.p.)
Bendt Breinholt

1535
spillestedet flyttet til Risbjerggaard,
og det viste sig at være en perfekt
løsning. Alle kom til at sidde ved et
separat bord, og der var god plads
mellem bordene. Og vi kunne tilbyde
15

Alle
urmatchens
kæmper

19

22

21

Tallet på fotoet
refererer til
brætnumeret,
som du finder
på side 15

20

17

4

18

5

2

1

3

13

16

8

15
6

9

7

10

16

11

12
14

17

