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KLÅGE ORD 

 
 

 

Nu står foråret for døren! Et pragtfuldt påskevejr som i år kan vel nok jage 

vinterens besværligheder på flugt. 

 

Her ved redaktionens slutning mangler endnu enkelte partier i vinterturneringen. 

Men klubmesteren er der ingen tvivl om. Til lykke til Bent Kølvig, der tog 6½ af 7 

points og kom i mål flere points foran den nærmeste konkurrent, Bjørn 

Christoffersen. Tabellerne kommer i næste nummer. 

 

I holdturneringen røg førsteholdet ud af mesterrækken, hvor vi har fået en hård 

medfart, dog har Bent også her klaret sig godt. I næstsidste runde havde vi en 

episode med en ringende mobiltelefon, læs nærmere om den inde i bladet. 

 

Bemærk også ændringer i forårets kalender, for skak skal der da være plads til! 

 

Bjørn 
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PK fortalte, at beretningen i år var skrevet af bestyrelsen i fællesskab og derfor 

mere udførlig end normalt. 

 

 

Ved generalforsamlingen i 2004 fra-

trådte Knud som formand efter 7 år 

på posten, og jeg tilbød at påtage mig 

funktionen efter ham som en over-

gangsfigur, indtil en mere varig 

kandidat er indstillet på at tage over. I 

det forløbne år har vi i bestyrelsen 

kørt videre i det spor, med de turne-

ringer og aktiviteter, som var 

gældende i Knuds formandstid.  

Jeg har på indkaldelsen til general-

forsamlingen nævnt, hvordan besty-

relsen for nærværende er sammensat, 

og det er mit bedste indtryk, at vi har 

haft et fortrinligt samarbejde, dels i 

drøftelserne på de 5 bestyrelsesmøder, 

der er afholdt siden sidste 

generalforsamling, dels i varetagelsen 

af forskellige opgaver i årets løb. Tak 

til alle mine bestyrelseskolleger for 

det. Jeg skal lige omtale, at John 

Vestergaard er trådt ind i bestyrelsen i 

årets løb i stedet for Jørgen Trærup, 

som har meldt sig ud af klubben. 

Som allerede bemærket har aktivi-

teterne i klubben stort set været, som 

de plejer. Det drejer sig om: 

 

Vinterturnering 2003/04 som havde 

30 deltagere fordelt i 4 klasser. I 

mesterklassen gik Rune ubesejret 

gennem turneringen og vandt den med 

5 points. Rubin blev nr. 2, og Bjørn 

Rasmussen, som nu har forladt 

klubben, blev nr. 3, begge med 4½ 

point. 

 

 
 
 

Første klasse blev vundet af 

Hovhannes med 4½ point, det samme 

som Jørgen Trærup, men med bedre 

korrektion; Zoran blev nr. 3 med 4 

point og med bedre korrektion end 

Torben M. Jensen og mig selv. 

2. klasse blev vundet af Knud-Erik 

Helleshøj med 5 points, nr. 2 blev Erik 

Johansen med 4½ og nr. 3 Ole 

Lindberg med 3½ points. De to ny-

tilkomne medlemmer var klart nok 

placeret for lavt, og deltager i dette års 

vinterturnering i 1. klasse, hvor de 

også klarer sig godt. 

3. klasse blev vundet af ubesejrede 

Niels Opstrup med 6 points, Anders 

Hørby blev nr. 2 med 5½ og Mogens 

Jeberg nr. 3 med 4 points og bedre 

korrektion end John Hjelm.
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I forårsturneringen 2004 deltog 28 

spillere i en som sædvanlig Monrad-

organiseret turnering fordelt på 5 

klasser med 5 minutters tidshandikap 

pr. klasse. Samlet vinder blev Rune 

med 7½ af 8; han vandt dermed alle 

klubbens 3 turneringer i forrige 

sæson; flot. 

 

 
 

Nr. 2 blev Jacob Rubin med 7 point 

efter tab til Rune, og Bent Kølvig 

endte på 3. pladsen med 6 point efter 

tab til Rune og Jacob. 

Knud Erik Helleshøj fra C-gruppen 

blev nr. 4 med 5½ og Knud Horn-

haver fra D-gruppen blev nr. 5 med 5 

point. Herefter fulgte gruppevinderne 

i B-E: 

Hovhannes Tutundjan fra C-gruppen 

med 5 point, men dårligere korrektion  

end Knud. Jens Hviid fra D-gruppen 

med 4½, Johan Petersen fra B-

gruppen med 4 og Ole Lindberg fra E-

gruppen, ligeledes med 4 point. 

Som sædvanlig gav tidshandikap 

nogle overraskende resultater. F.eks. 

lykkedes det både Ole Lindberg og 

Anders Hørby at vinde over Gyula 

Szücs. 

Årets Rødovremesterskab blev for 

tredje gang afholdt som en EMT-

turnering, hvor 32 spillere deltog, 

heraf 13 ikke-lokale. I gruppe A med 

rating 1929-1700 gik de tre øverste 

pladser til udenbys spillere, Henrik 

Mortensen fra Helsingør, Knud 

Højgaard fra Hvidovre og Carsten 

Hejberg fra Tårnet/Ballerup. I gruppe 

B med rating 1636-1493 var det de to 

øverste pladser, som gik til udenbys 

spillere: Henning Christensen og 

Nezar Madhu begge fra AS04. Vort 

nye medlem Erik Johansen kom ind på 

en flot 3. plads og vandt 60 rating 

point. 

 

 
 

I C-gruppen med rating fra 1493-1273 

vandt et andet nyt medlem, Knud Erik 

Helleshøj, gruppen på korrektion foran 

Jens Thrane, Zoran Wisal blev nr. 3. 

Endelig er der D-gruppen med rating 

1298-1023, som blev vundet af Jens 

Hviid på  korrektion (+68 ratingpoint) 

foran Dara Akdag fra Skovlunde. Jens 

var kommet dårligt fra start ved at 

tabe et katastrofeparti mod John 

Hjelm, men  han vandt mod Dara 

Akdag i et sejt parti. Nr. 3 blev Peter 

Meldal fra Taastrup.
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Bent Kølvig og Flemming Bruun 

deltes om rollen som turneringsleder 

på de regulære spilledage, og de kla-

rede opgaven strålende. Bent har også 

stået for indtastning af partier, mens 

Bjørn har holdt hjemmesiden løbende 

opdateret med resultater og partier. 

Ernst har stået for det praktiske med 

arrangement med spillelokaler, over-

sigter og materialer. Også Bjarne har 

hjulpet til. Alle deltagere har modtaget 

oktober og december-nummeret af 

Interne Træk med resultater fra 

turneringen. 

I det hele taget er der ros til klubben 

for arrangementet. Mange af de 

"fremmede" spillere vil vende tilbage i 

år. Jeg vil gerne benytte lejligheden 

til at takke de nævnte for det flotte 

arrangement og deres fine indsats. 

Rødovre EMT er bestemt med til at 

sætte vores klub på Danmarks 

"skakkort". 

EMT-turneringen er jo helt røgfri, så 

sideløbende med denne spillede 6 

rygere deres eget Rødovremesterskab 

i en dobbeltturnering med tids-

handicap. Der mangler endnu et enkelt 

parti, men det kan godt afsløres, at 

Judith bliver en endda særdeles 

overlegen vinder af turneringen. 

 

Endelig skal det i denne sammen-

hæng nævnes, at denne sæsons 

vinterturnering er godt i gang med 

29 deltagere fordelt på 3 klasser. Vi 

kan her blandt andet glæde os over 

deltagelse af 2 nye medlemmer, Claus 

Petersen, som synes at komme godt 

fra start, og Claus Larsen, som jo ikke 

er rigtig ny, men som har fået lyst til at 

spille skak igen efter en pause. Denne 

Claus klarer sig i øvrigt også godt. 

Velkommen til de to. 

 

Udover vore egne lokale turneringer 

har mange af os jo også deltaget i 

matcher mod andre klubber. Årets 

match mod Hvidovre blev vundet af 

os på hjemmebane med 9-6. Vi fører 

nu i det samlede opgør med 23-3, så 

mon ikke vi tager skakuret til august? 

Som det kan ses, var deltagertallet 

faldet til 15. Det var Hvidovre, der 

havde problemer med at stille med 

flere spillere. 

 

 

 

 
I holdturneringen 2003/04 blev det 

til succes for 1. holdet. Ude mod K41 

III blev det til en sejr 6½ - 3½, 

hjemme mod KS II blev det til 8½ - 

1½, ude mod Lyngby-Virum II 6½ - 

3½, hjemme mod Hvidovre I deltes 

der points 5-5, ude mod Albertslund 

en 6½ - 3½ sejr og så uafgjort mod 

Frederiksberg I, altså én stor sejr, tre 
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små og to uafgjorte inden sidste runde. 

Her stod holdet på en andenplads, tre 

points efter den sidste modstander, 

Tårnby I og kun ét point foran Frede-

riksberg I, der havde en langt lettere 

modstander. Det lignede en sikker 

tredjeplads! 

Med mindre, selvfølgelig, at holdet 

kunne vinde over Tårnby med 6½ - 

3½, der ville være nok. 

 

 
 

Starten var ikke så god, da Rune 

overså en trussel og opgav efter kun 9 

træk! Og så sloges de øvrige ellers tre 

timer før det næste resultat kom, en 

remis. Og minsandten om holdet ikke 

havde det held, der skulle til. 7-3 blev 

Tårnby slået med og dermed rykkede 

1. holdet op i mesterrækken. 

At det er en rigelig mundfuld må høre 

til omtalen på næste års general-

forsamling. 

2. holdet klarede sig også fint; for 

andet år i træk gik det ubesejret igen-

nem en hel sæson, men desværre blev 

slutresultatet, at der manglede 1 point 

til oprykning. Før sidste runde var der 

foruden vores hold to andre klubber 

med 31½ points. Vi skulle møde hol-

det, der lå nr. 4, mens medbejlerne til 

oprykningen skulle møde de 2 bund-

propper, som desværre ikke mødte 

med fuldt hold. 2 holdet kæmpede 

mod de ulige odds og viste fin moral, 

men selv om det blev til 8 points i 

sidste runde, var det altså ikke nok til 

oprykning. Det skal i øvrigt nævnes, 

at der næsten ingen afbud har været til 

holdets kampe gennem turneringen, så 

der kun har været brug for få reserver. 

Endeligt skal det da også nævnes, at 

John Vestergaard vandt samtlige sine 

7 partier. 
 

Forud for den nuværende sæsons 

holdturnering blev der sendt et 

spørgeskema ud til klubberne med 

ønsker til ændringer i turneringen. Vi 

modtog skemaet i juni med svarfrist i 

august.  

? 
 

Vi afklarede vores svar forud på et 

bestyrelsesmøde: 
 

1. Skal turneringen rates? Vi svarede 

nej, men flertallet svarede ja.  

2. Stadig 8-mands hold?, Ja svarede 

vi, og sådan blev det.  

3. Betænkningstid, 1½ + ½, 2 timer i 

alt eller andet? Vi svarede 2 

timer, og sådan blev det.  
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4. Højere betænkningstid (3 timer) i 

mesterrækken? Nej, og nej blev 

det.  

5. Skal vi fastholde brætpoints + 

matchpoints eller gå tilbage til 

rene brætpoints (eller endda 

ændre til rene matchpoints)? 

Vi ønskede at fastholde hold-

elementet, men det var der ikke 

stemning for, så det er nu bræt-

pointene, der tæller, og match-

pointene spiller kun en rolle ved 

ligestilling.  

6. Sidste runde som fællesafslutning 

eller skal den som tidligere 

arrangeres af hjemmeholdene? 

Vi så gerne denne fællesafslutning 

droppet, og det var der også 

mange, der talte for på 

delegeretmødet. Men resultatet 

blev at fastholde fællesafslut-

ningen.  

 

Det var vores tur til at arrangere 

Vestvold i 2004. Den blev afviklet i 

april med ni deltagende hold. Ikke 

imponerende (for det er jo kun 4-

mands hold), men væsentligt bedre 

end i 2003, hvor der kun var 4 hold til 

Glostrups arrangement. Vi stillede 

selv med beskedne to hold. Da vi sidst 

arrangerede (det var i 1999) var der 

hele 16 hold, og vi stillede dengang 

med ikke mindre end 6 hold. 

I øverste gruppe vandt Glostrup I 

knebent foran Albertslund I efterfulgt 

af Rødovre I 

 
 

I gruppe II vandt Vanløse I foran 

Glostrup III / Rødovre III, hvor 

Glostrup havde bedst korrektion. 

I efteråret 2004 foreslog Glostrup at vi 

i kredsen af deltagende klubber fik 

fastlagt og nedskrevet nogle 

retningslinier for afholdelse af 

Vestvold-turneringen fremover, hvor 

det tidligere har været op til den 

arrangerende klub. Bjørn stillede op 

til et møde og fremsendte et forslag til 

dagsorden, som stort set blev fulgt. 

Beslutningerne blev disse: 

 

1. Deltagerne er Brøndbyerne, 

Vanløse, Albertslund, Glostrup og 

Rødovre (altså ikke Hvidovre og 

Valby)  

2. Turneringen afholdes på skift af 

disse klubber i denne rækkefølge, i 

2005 af Brøndbyerne.  

3. Den spilles i april/maj, helst over 

to på hinanden følgende uger. Den 

er røgfri 

4. Indskuddet er 500 kr. pr. klub for 

de to første hold, derefter 250 kr. 

pr hold. Det var et kompromis 

mellem at betale pr. klub eller pr. 

hold. Det indkomne beløb anven-

des fuldt ud til præmier: ur til 

vinderen og brikker til nr. to i 

hver fire-holds gruppe.  
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5. Gruppeinddeling og turnerings-

form er op til den arrangerende 

klub, som også kan begrænse 

antallet af deltagende hold (dog 

ikke under to pr. klub)  

6. Klubberne medbringer selv mate-

rialer (2 ure + 2 sæt skakspil pr. 

hold)  

 

Som det fremgår af ovennævnte, og 

som I da i øvrigt også selv ved, så er 

tirsdagene i sæsonen tæt optaget af 

turneringer. Men ind imellem er der 

alligevel et hul, og så træder Kølvig 

ofte til med  
 

 

Der er vist ved at gå kult for 

deltagerne i den aktivitet. Tak til dig 

Bent, fordi du på denne 

underholdende måde øser ud af din 

formidable viden om skakspillets 

finesser. 

 

Blandt andre aktiviteter skal det 

nævnes, at klubben i anledning af 

Kulturnatten den 28. august afviklede 

et parti skak på torvet i Rødovre 

Centrum med centerets flotte store 

træbrikker. Partiet blev spillet mellem 

den gamle mester Bent Kølvig og den 

unge løve, der forhåbentligt har 

mange mestertitler til gode, Rune L. 

Pedersen. 

Partiet blev kommenteret og urene 

passet af John Vestergaard. 

Der blev gået til træet af begge spil-

lere. Rune ofrede en officer og havde 

et stort pres mod Kølvig. Kølvig 

undgik behændigt Runes angreb, der 

løb ud i sandet. Rune havde brugt 

meget tid og tabte officielt på tids-

overskridelse, hans stilling var dog 

klart til tab. 

Et spændende publikumsvenligt parti, 

der blev overværet af rigtig mange 

mennesker. God reklame for skakken, 

et arrangement vi og Rødovre 

Centrum kan være bekendt, og som vi 

forhåbentlig kan gentage ved dette års 

Kulturnat. 

 
 

Ud over partiet i Rødovre Centrum 

var der også i Rødovre Lokal Nyt 

annonceret et arrangement i 

Foreningshuset: "Skakmat eller ... 

Mød Skakklubben og prøv det ædle 

spil fra kl. 17.00". I bestyrelsen anede 

vi faktisk intet om dette tiltag, men 

Bjørn stillede sig til rådighed og 

arrangerede en lille skakbod i 

Foreningshuset i et par timer. Der var 

mulighed for at spille lynskak med 

kokosboller som præmier, mulighed 

for at spille på computer mod 

programmet Fritz og så naturligvis få 
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nogle oplysninger om klubben. 

Foreningshuset deltog i øvrigt aktivt i 

kulturnatten med rundvisning, edb-

stue, taekwondo, kulturcafé, grillaften, 

mv. 

Der var dog ikke det store fremmøde 

til skakboden. Nogle tidligere med-

lemmer kikkede forbi, og et par 

enkelte mere. Vi må nok have os en 

nøjere drøftelse med Foreningshuset 

før næste Kulturnat, for idéen er 

måske bæredygtig trods den pauvre 

start. Det er måske en vej til at hverve 

nye medlemmer. 

 

Fra det organisatoriske felt skal det 

omtales, at Ernst i påsken sidste år 

deltog i DSU's delegeretmøde. Det 

har blandt andet resulteret i, at 

Rødovre Skakklub har stillet et 

ændringsforslag til DSU's vedtægter 

gående på, at regnskabet skal tilsen-

des klubberne senest 14 dage før 

delegeretmødet, hvis det ikke forinden 

har været offentliggjort i Skakbladet. 

Det kan også nævnes, at Ernst støttede 

et forslag om uændret kontingent for 

juniorer. Det blev dog nedstemt og 

juniorkontingentet er således også 

steget i 2004. 

Og så har Bjørn deltaget i KSU's 

delegeretmøde i 2004. 

Halvdelen af klubberne havde sendt 

en eller flere delegerede til mødet. 

Det var på dette møde, at det blev 

vedtaget at sende et spørgeskema til 

klubberne om holdturneringen. 

Formand og kasserer blev genvalgt, 

mens der for en gangs skyld var 

kampafstemning om posterne som de 

fem menige bestyrelsesmedlemmer. 

Udover de af bestyrelsen 5 foreslåede 

kandidater stillede Gerner Carlson fra 

Frederiksberg Skakklub også op. 

Bestyrelsens kandidater fik mellem 

21og 26 stemmer, mens Gerner Carl-

son fik 10 stemmer. Bjørn blev gen-

valgt som revisor. 

 

Interne Træk er i 2004 traditionen 

tro udkommet med fire numre, sådan 

som det er sket hvert år siden foråret 

1996. De indeholdt i året mellem 28 

og 36 sider, gennemsnitligt 33, med 

turneringstabeller, partier, skak-

relaterede emner, skakkalender, samt 

små og store begivenheder fra klub-

livet.  
 

 

 

 
 

Det er helt åbenbart, at alle vi 

medlemmer kaster os over bladet, når 

det foreligger, og jeg vil gerne her 

takke redaktøren for det store arbejde, 

der lægges i bladet. Det er helt sikkert 

med til at skabe et fællesskab og et 

sammenhold medlemmerne imellem.
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Og så skal du i øvrigt også have tak, 

Bjørn, for dit tilsvarende store arbejde 

med klubbens hjemmeside. Den er på 

samme måde som Interne Træk et 

meget stort aktiv for klubben. 

 

På et enkelt felt har klubben desværre 

ikke så megen fremgang. Tværtimod 

kan man sige, og det er på medlems-

siden.  

Endnu i 2000 kunne vi tælle hele 69 

medlemmer, mens status i dag er 49. 

Siden sidste generalforsamling har 9 

medlemmer forladt klubben, mens 

kun 2 nye er kommet til. At vi stadig 

er en relativ stor klub, er vel kun en 

begrænset trøst.  

Medlemstilbagegangen presser øko-

nomien. Det er dog glædeligt, at en 

meget stor procentdel af medlem-

merne så faktisk er aktive i klubbens 

turneringer. Men derfor ville det nu 

være godt nok at være nogle flere. 

 

I bestyrelsen har vi overvejet forskel-

lige tiltag til, hvordan det kunne ske. 

Udadvendte aktiviteter som Kultur-

natten har foreløbig ikke haft nogen 

gennemslagskraft, men det kan jo 

komme. Det er vel også muligt, at den 

påtænkte "Ejlert Andersens 

Mindeturnering" kan skabe interesse 

for og tilgang til klubben. Det har også 

været overvejet at præmiere 

nuværende medlemmer for at skaffe et 

nyt medlem. Vi er i bestyrelsen meget 

lydhøre for forslag, der kan føre til 

voksende medlemstal. 

Jeg vil gerne runde denne beretning af 

med nogle betragtninger over ånden 

her i klubben. Jeg synes, at vi har det 

rart sammen. Der er en god stemning 

mellem os. Langt, langt de fleste af os 

kunne ikke drømme om at udeblive 

uden at sende afbud, og næsten alle 

gør det i god tid, når det en sjælden 

gang er nødvendigt. På samme måde 

er vi her næsten alle kl. 19.30, så 

vores modstander ikke en smule 

irriteret skal sidde og vente på os. 

Mange finder det også helt naturligt at 

pakke brikker, bræt og ure sammen 

efter matchen og sætte dem hen i 

kurvene, ligesom man sætter kopper 

og eventuelle askebægre i køkkenet 

og tomme flasker på plads i kasserne. 

 
 

Forhåbentlig er det snart en selvfølge 

for alle, for det letter jo arbejdet meget 

for de af os, som har påtaget os at få 

aftenerne til at fungere ved at møde 

før alle andre for at sætte spillene frem 

og siden pakke dem sammen igen - 

og så gå hjem som de sidste af alle. 

Om rygningen skal der siden siges 

mere, for den er jo et punkt på 

dagsordenen, så den vil jeg lade ligge 

her.
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I sidste runde af Vinterturneringen 

blev der tysset på mig, fordi jeg 

begyndte at kommentere mit netop 

overståede parti med min modstander. 

Jeg ved, at jeg godt kan være 

tilbøjelig til det, selv om jeg selv ikke 

synes, at jeg taler højt. 

Andre end mig har den uvane, og de 

tror formentlig heller ikke, at de taler 

så højt, at det kan genere nogen. Men 

vi snakkesalige må jo konstatere, at 

det faktisk kan være generende med 

denne mumlen, når man sidder i en 

svær analyse. Så vent med den, til I er 

kommet op i analyserummet. Hvis 

ellers bestyrelsens forslag til 

rygeregler bliver vedtaget, så vil det 

fremover være på 1. sal. 

Og så til allersidst noget om vores 

æresmedlem, Rudolf Kuniss. Rudolf 

spillede med i sidste forårsturnering, 

men det blev formentlig hans sidste 

turneringsdeltagelse i klubben. Han er 

nu flyttet på plejehjem. Han har det da 

fortsat rimelig godt og spiller skak i 

privaten, men han har svært ved at 

bevæge sig, så her i klubben kommer 

han nok ikke mere. Knud, Ernst og 

jeg besøgte ham omkring nytår, og vi 

havde en hyggelig stund sammen. Vi 

skal hilse jer alle fra ham. 

Ja, det var så, hvad jeg ville sige i 

denne omgang.  

Per 

 

 



 

Til lykke til vort æresmedlem 
______________________________________ 
 

 

Rudolf Kuniss fyldte 95 år den 3. 

marts. Knud og jeg aflagde ham 

besøg i den anledning og bragte ham 

en hilsen og en lille gave fra klubben. 

Rudolf bor nu på plejehjemmet, Dorte 

Marie Hjemmet på Rødovrevej 325. 

Han flyttede dertil i januar. 

”Vil I spille skak”, var hans første 

replik, da vi hilste på ham. Så lysten 

og evnen til skak har Rudolf så san-

delig stadig, men det kniber noget med 

bentøjet. Så selv om Knud har tilbudt 

ham kørelejlighed, så synes Rudolf, at 

det er lidt for anstrengende at skulle 

afsted hver tirsdag aften. Men han 

regner da bestemt med at deltage i 

sæsonafslutningen – og så regner han 

i øvrigt også med at blive 100 år! 

Per 
 

 

 

 

 

 

 



 

Til lykke 
______________________________________ 
 

 

Rødovre Skakklub ønsker 

 

 

3. marts 2005 

Rudolf Kuniss 

til lykke 

med de 95 år 

 

 

1. januar 2005 

Arne Østergaard 

til lykke 

med 25 års jubilæum 

1. januar 2005 

Per Kühlmann 

til lykke 

med 25 års jubilæum 

 

 

1. januar 2005 

Bent Kølvig 

til lykke 

med 25 års jubilæum 

1. januar 2005 

Gyula Szücs 

til lykke 

med 25 års jubilæum 

 

 

 

 

  
 

 



 

Regnskabet      1. januar - 31. december 2004 

______________________________________ 
 

 
Indtægter:

1. Kontingenter 35.530,00 

Kontingenter ialt: 35.530,00 35.530,00 

2. Turneringsindskud

Rødovre-EMT (særligt regnskab) 0,00 

Røg-Ovre 300,00 

Vinterturneringen 1.600,00 

Forårsturneringen 1.400,00 

Turneringsindskud ialt: 3.300,00 3.300,00 

3. Indskud nye medlemmer 200,00 200,00 

4. Huslejetilskud 5.338,00 5.338,00 

5. Girorente 2,15 2,15 

6. Præmie - holdkamp (1.hold) 400,00 400,00 

7. Præmie Vestvold 0,00 

8. Sponsortilskud 10.577,12 10.577,12 

9. Ikke afhentede præmer 0,00 0,00 

Samlede indtægter: 55.347,27 

Udgifter:

1. Kontingenter KSU

    Januar kvartal 5.714,00 

    April kvartal 5.906,00 

    Juli kvartl 6.582,00 

    Oktober kvartal 6.090,00 

    Holdturnering 0,00 

Kontingenter KSU ialt: 24.292,00 24.292,00 



 

Regnskabet      1. januar - 31. december 2004 

______________________________________ 
 

 

 

2. Turneringspræmier

    Lynskak (260 kr. ind og ud) 0,00 

    Røg-Ovre Mesterskabet 300,00 

    Vinterturneringen 1.600,00 

    Forårsturnering 1.300,00 

    Rødovre-EMT (særligt regnskab) 0,00 

Turneringspræmier ialt: 3.200,00 3.200,00 

3. Særlige arrangementer:

    Sommerafslutning 201,00 

    Juleafslutning  -268,00 

    Vestvoldturnering ud (diff. ml. ind og 1.358,00 

    Vestvoldturnering ind (ud = egenbetaling)  -930,00 

    Rødovre-centret

    Rødovre Mesterskab - EMT (særligt regnskab) 296,50 

Særlige arrangementer ialt: 657,50 657,50 

4. Administration m.v.

    Husleje 21.915,08 

    Porto 2.117,50 

    Girogebyr 352,00 

    Web-hotel 582,50 

    Telefon mm.(formand/holdledelse) 1.160,00 

    Revision 0,00 

    Generalforsamling 167,00 

    Gaver 514,75 

    Interne Træk 800,00 

    Noteringslister (EMT-særligt regnskab) 0,00 

    Diverse 130,00 

    Kontorhold 1.461,70 

Administration m.v. 29.200,53 29.200,53 

Samlede udgifter: 57.350,03 



 

Regnskabet      1. januar - 31. december 2004 

______________________________________ 
 

 

 

Driftsresultat

Samlede indtægter 55.347,27 

Samlede udgifter 57.350,03 

Driftsresultat  -2.002,76 

C: STATUS PR. 31. DECEMBER 2004

KASSEBEHOLDNING OG EGENKAPITAL

Egenkapital pr. 31.12.2003 10.154,85 

Driftsresultat for 1.1 - 31.12.2004  -2.002,76 

Afskrivning af tilgodehavende 0,00 

Egenkapital pr. 31.12.2004 8.152,09 

Formuen fordeler sig således:

Aktiver

Indestående i BG Bank 23.176,51 

Kontant beholdning (kasserer har tilgode)  -318,47 

Tilgodehavende 0,00 

Aktiver i alt 22.858,04 

Passiver

Kortfristet gæld  -8.300,00 

Kortfristet gæld (netto)  -6.405,95 

 -14.705,95 

Egenkapital pr. 31.12.2004 8.152,09 

+ frimærker 336 kr.

Regnskabet revideret, bilagene kontrolleret, kontant- og girobeholdningen fundet til stede

Frederiksberg, den 31. januar 2005

                Michael Rosenby Knud-Erik Helleshøj

      Revisor      Revisor

Forelægges generalforsamlingen til godkendelse

Bjarne Røhder

                 Kasserer



 

Skak og mobiltelefoner 
______________________________________ 
 

 

9. marts 2005 

I 1. holdets kamp mod Valby I 

brummede Bjørn Christoffersens 

mobiltelefon ved 20. træk. Desværre 

er reglerne meget klare. Hvis en 

spillers mobiltelefon ringer bare på 

spillestedet, herunder gange og toi-

letter, så er det igangværende parti 

tabt. Man kan vel heller ikke skelne 

mellem ringetonerne, om den brum-

mer eller der spilles "When the 

saints.." 

I første omgang spillede de videre og 

Bjørns modstander opgav fire træk 

senere. Men Valby ville protestere og 

efter en granskning af reglerne var der 

ingen tvivl: pointet går til Valby. 

 

10. marts 2005 

Fra Claus Olsen har vi (og Valby) modtaget følgende: 

Jeg er i tvivl om, hvad Rødovre i 

nedenstående indberetning mener 

med "en granskning af reglerne". 

Formentlig er der tale om den mid-

lertidige regel FIDE har vedtaget - og 

som står i Skakhåndbogen, afsnit 3 

§4.7 - om at en spiller skal tabe par-

tiet, hvis hans mobiltelefon ringer på 

spillestedet. Men der tilføjes, at denne 

regel kun er en mulighed, ikke et krav. 

Og at hvis den anvendes, skal 

turneringslederen sikre sig, at alle 

spillere på forhånd kender den. 

Dette sidste er ikke opfyldt. Der står 

ikke noget om mobiltelefoner i reg-

lementet for KSUs holdturnering. Og 

jeg har ikke på anden måde bekendt-

gjort, at denne regel gælder. Det er 

med overlæg, dels fordi jeg ville vente 

til den midlertidige regel afløses af en 

varig, der optages i FIDEs love 

(formentlig med gyldighed fra juli 

2005), dels fordi reglen er temmelig 

forvirrende. Der er to aspekter ved 

mobiltelefoner, som den ikke skelner 

mellem. Dels at de larmer, dels at 

spilleren muligvis kan få hjælp til sit 

parti gennem den. I sidstnævnte 

tilfælde bør spilleren dømmes som 

taber, men der fremgår ikke, at der har 

været tale om dette mellem Rødovre 

og Valby. At dømme en spiller som 

taber pga støjen fra en ringende 

mobiltelefon, mener jeg derimod er 

stærkt overdrevet, når man 

sammenligner med al den anden larm, 

man som skakspiller ofte må høre på 

under et parti. Her må en påtale i 

første omgang være tilstrækkeligt. 

Da det desuden fremgår af indberet-

ningen, at Henrik Egede fra Valby 

opgav partiet, så vil jeg - med mindre 

Valby snarest fremlægger oplysnin-

ger, der væsentligt ændrer det billede 

som fremgår af Rødovres indberet-

ning - ændre resultatet på 7.bræt til en 

gevinst for Bjørn Christoffersen fra 

Rødovre. 

Med venlig hilsen 

Claus Olsen 

turneringsleder



 

Skak og mobiltelefoner 
______________________________________ 
 

 

10. marts 2005 

Fra Erling Nilsson, holdleder for Valby I 

Hej alle, 

Jeg sad selv ved siden at, da situa-

tionen udspandt sig. Om mobilen 

brummede eller ringede er svært at 

bedømme, det var i hvert tilfælde så 

højt at man var ved at falde ned af 

stolen. Henrik spurte mig hvad han 

skulle gøre og jeg bad ham klage til 

kamplederen. Jeg var på dette tids-

punkt selv dybt involveret i mit eget 

parti og havde ikke mulighed for at gå 

ind i sagen. Kamplederen gav Bjørn 

en advarsel og satte partiet i gange 

igen. Henrik spillede videre under 

protest. Efter partiet ændrede, da 

kamplederen havde læst i Skak-

håndbogen, denne resultatet til 

gevinst for Henrik. 

Jeg har talt med Henrik om det var 

spekulation i resultatet der fik ham til 

at klage. Henrik har fremført at på 

tidspunktet det skete, ved træk 20, 

bedømmer Fritz stillingen til 0,8 bonde 

i Henriks favør, så det var en 

forholdsvis lige stilling med lille fordel 

til Henrik. Henrik blev meget forvirret 

over episoden og lavede efterfølgende 

nogen tåbetræk og gav op ved træk 

24. 

Når kamplederen anvender reglen om 

mobiltelefoner, må det vel være fordi 

det er hans opfattelse at det var til så 

meget sene at det have en indflydelse 

på partiet. Det er derfor Valbys op-

fattelse at kamplederen har handlet 

korrekt ved at dømme partiet vundet 

for Henrik. 

Jeg skal afslutningsvis som holdleder 

anføre at der ikke på holdkortet, da 

jeg underskrev det, var anført nogen 

protester over resultaterne. Derfor 

finder jeg ikke at Rødovre på et 

senere tidspunkt kan indgive protest. 

Alene af denne grund bør protesten 

afvises. 

vh 

Erling Nilsson 

holdleder for Valby I 

 

11. marts 2005 

Fra Claus Olsen 

Som det fremgår af min tidligere mail 

af 9. marts er der i KSU's 

holdturnering ikke grundlag for at 

dømme en spiller som taber, fordi 

hans mobiltelefon ringer under et 

parti. 

Jeg omstøder derfor kamplederens 

afgørelse vedrørende partiet Bjørn 

Christoffersen - Henrik Egede på 7. 

bræt af kampen Rødovre I - Valby I 

Mesterrækkens 6.runde. 

I stedet lægges det til grund at Bjørn 

Christoffersen fra Rødovre vandt 

partiet på brættet. Dette resultat står 

ved magt og resultatet af matchen 

ændres fra 5 - 3 til Valby I til 4 - 4. 



 

Dingeling! 
______________________________________ 
 

 

Johan har sendt denne kommentar: 

Det er selvfølgelig ikke smart at have 

en mobiltelefon tændt under et 

skakparti (eller i Biffen, til job-

samtale, begravelse eller på kursus i 

meditation). 

 

Jeg sad ved siden af BC under denne 

episode på 1.holdets kamp mod 

Valby. 

Hans mobil brummede et godt stykke 

inde i partiet, men spillede hverken; 

"The Winner takes it all"  eller " I´m 

a looser"."   Om den så ringede eller 

brummede eller blinkede er vel også 

ligemeget. Telefonen lå i hans lomme 

(eller taske?) og ikke fremme på bor-

det - BC slukkede den omgående og 

talte ikke i den på noget tidspunkt. 

Valby klagede over dette og TL gav 

BC en mundtlig advarsel og en løftet 

pegefinger. Så længe reglerne ikke er 

klokkeklare angående mobiler burde 

denne episode vel være endt her. ( I 

fodbold, f.eks må man ikke 

sparke en modstander - det medfører 

et gult kort, men du får lov at spille 

videre, hvis det ikke sker igen). På 

dette tidspunkt står BC modstander 

klart til tab, spillede videre og opgav 

efter få træk. 

Er Valbys  efterfølgende krav om sejr 

rimeligt og er reglerne klare nok ? - 

Tja, det vil vel blive diskuteret, men 

jeg mener det ikke. Men man må 

håbe, der bliver fastere retningslinier 

fremover. 

PS. den megen uro i lokalet angående 

episoden  gjorde at jeg tabte 

koncentrationen og kun fik remis, og 

så var der jo alle de tomme flaske der 

klirrede bagved mig, og disse ure, 

kors hvor de tikker højt; men det er 

jo nok for sent at klage over...  

Men lad os nu la' mobilen være sluk-

ket trods alt når vi spiller!!  

 

(.....nå, jeg smutter, der er noget der 

ringer) 

Johan

 



 

Rygernes Rødovremesterskab 

______________________________________ 
 

 

Judith sikker vinder blandt rygerne 

 

Rødovremesterskabet for rygere, i 

daglig tale "Røgovremesterskabet" 

blev en langstrakt affære. Den havde 

ganske vist kun samlet 6 deltagere 

(adskillige lidt mindre nikotin-

hungrende rygere havde tilmeldt sig 

den "rigtige" turnering). Den blev 

derfor afholdt som en dobbelt-

turnering, hvor alle spillede hvid og 

sort mod hinanden. Men på grund af 

rejser og andre fraværsgrunde nåede 

vi ikke til vejs ende, inden vinter-

turneringen begyndte. Så måtte vi 

aftale de manglende partier, når der 

ellers var plads i programmet, og det 

sidste parti blev faktisk først spillet i 

begyndelsen af marts. Allerede i 

efteråret stod det imidlertid klart, at 

Judith var urørlig. Hun har såmænd 

også antydet, at hun syntes, at det var 

længe at gå og vente på sin præmie. 

Nu må hun så vente til sæson-

afslutningen. Til gengæld skal vi 

rygere nok råbe hurra for hende. 

 

Per 

 

 

 

 
 

 

Betænkningstiden var 1 time og 15 min., men der blev spillet med  5 min. 

tidshandikap for hver fulde 50 points forskel i rating. Når f.eks. Judith spillede 

mod Anders, så havde hun kun 1 time, mens han havde halvanden.

Rygernes Rødovremesterskab 2004

NAVN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Points Plac.
6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 

1 Knud Hornhaver 1383 1 0 1 ½ ½ 0 0 0 1 1 5 3 
5 1 6 3 4 5 1 6 3 4 

2 Judith Katz            1439 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 8 1 
4 5 1 2 6 4 5 1 2 6 

3 Klaus Mortensen    1546 0 1 0 1 ½ 0 1 1 0 0 4½ 4 
3 6 5 1 2 3 6 5 1 2 

4 Bent Christensen   1248 1 0 1 ½ 0 1 0 1 0 0 4½ 5 
2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 

5 Anders Hørby         1249 0 0 0 0 ½ 1 0 0 0 0 1½ 6 
1 4 2 5 3 1 4 2 5 3 

6 Per Kühlmann        1562 0 1 0 1 ½ 1 1 0 1 1 6½ 2 



 

1. holdets kampe 

 
 

 

Rødovre I - Fredriksberg II: 5½ - 2½ 

 

Rune L. Pedersen   1 - 0 Francis Morini 

Bent Kølvig   1 - 0 Kim R. Thomsen 

Jens Akhøj Nielsen   1 - 0  Ahmed Kazic 

Peter Rank   1 - 0 Alexander Riisberg 

Gyula Szücs  ½ - ½ Ole Schøller Larsen 

Tommy Lundsteen  ½ - ½ Torben Schøller Larsen 

Gisli Hardarson  ½ - ½ Arne Schøller Larsen 

Bjørn Enemark   0 - 1 Jørgen Schøller Larsen 

________________________________________________________________ 

 

 

Glostrup I - Rødovre I: 6 - 2 

 

Mohammad Ali   1 - 0 Rune L. Pedersen 

Flemming Bo Larsen   1 - 0 Bent Kølvig 

Leif Kristensen  ½ - ½ Jens Akhøj Nielsen 

Svend Erik Christensen  ½ - ½ Gyula Szücs 

Jesper Asgaard  ½ - ½ Jacob Rubin 

Jesper Bergstrøm Christensen   1 - 0 Tommy Lundsteen 

Svend Kjens Hove   1 - 0 Gisli Hardarson 

Frank Jensen  ½ - ½ Bjørn Brylov Christoffersen 

Jesper Friis   1 - 0 Zoran Wisal 

________________________________________________________________ 

 

 

Rødovre I - Valby I: 4 - 4 

 

Rune L. Pedersen  ½ - ½ Erling Molbæk Christiansen 

Bent Kølvig   1 - 0 Mads Zahle Østergaard 

Jens Akhøj Nielsen   1 - 0  Steen Guldager Pedersen 

Gyula Szücs   0 - 1 Alex Mehr Hansen 

Johan Petersen  ½ - ½ Erling Nilsson 

Gisli Hardarson   0 - 1 Henri Jensen 

Bjørn Brylov Christoffersen   1 - 0 Henrik Egede 

Bjørn Enemark   0 - 1 Martin Skovsø Nielsen 

 



 

1. holdets kampe 

 
 

 

Vanløse I - Rødovre I: 4½ - 3½ 
 

 Gunnar West Hansen  1 - 0 Rune L. Pedersen  

 Søren Boeck Petersen  ½ - ½ Bent Kølvig   

 Morten Møller Hansen  ½ - ½ Jens Akhøj   

 Leif Jensen  ½ - ½ Gyula Szücs   

 Steen Schousboe  0 - 1 Tommy Lundsteen (R)   

 Rolf Hjortkjær Hasling  1 - 0 Johan Petersen   

 Eigil Asanta  0 - 1 uk. Gisli Hardarson   

 Morten Ree  1 - 0 Bjørn Enemark   

 
 

Sidste match. Vi lå tredjesidst og 

skulle møde nr. to. De to lavest place-

rede skulle spille mod hinanden. Så de 

skulle helst spille nogenlunde lige op 

(helst med sejr til Valby), og vi skulle 

helst vinde. Sådan gik det ikke. 

Frederiksberg I med fuld styrke vandt 

deres første sejr, 6½ - 1½, over Valby 

I med tre svage reserver. 

Gyula tog en hurtig remis, og efter en 

time fik vi et enkelt gratis point 

(Gisli). Rune ofrede en kvalitet på et 

angreb som dog løb ud i sandet. Det 

endte i stedet med tab. Bent og Jens 

spillede nok en gang solidt og fik 

halve points med sig. Tommy vandt i 

fin stil, han har været en god reserve. 

Johan og jeg selv tabte.  

Nu rykker vi så ned og får forhåbent-

lig nogle mere overkommelige mod-

standere. Livet i mesterrækken har 

været hårdt! 

Bjørn 

 
foto fra KSU's hjemmeside



 

2. holdet 
______________________________________ 
 

 

Herlev II - Rødovre II: 6½ - 1½ 

 

Jesper P. Holm  1 - 0 Zoran Wisal 

Anders Jacobsen ½ - ½ Ernst Mader Hansen 

Erling Kam   1 - 0 Bjarne Røhder 

Søren Bang  1 - 0 Torben Marcher Jensen 

Martin Skovgaard Nielsen  1 - 0 Børge Nielsen 

Leonard de Freitas Nielsen ½ - ½ Erik Johansen 

Henrik Wiinblad Rasmussen ½ - ½ John Vestergaard 

Jan Qvistorff  1 - 0 Jens Carl Hviid 

________________________________________________________________ 

 

 

Rødovre II - Ishøj I:  

 

Zoran Wisal  -  Søren Krøjgaard 

Ernst Mader Hansen  -  Stefan Møller 

Bjarne Røhder  -  Hjalmar Joensen 

Torben Marcher Jensen  -  Kim Foss 

Børge Nielsen  -  Jens Feldskov 

Erik Johansen  -  Mogens Eriksen 

John Vestergaard  - Mogens Hansen 

Jens Carl Hviid  -  Ole Mathiesen 

________________________________________________________________ 

 

 

Jernbanen I - Rødovre II: 3½ - 4½ 

 

Stig Frandsen  1 - 0 Tommy Lundsteen 

Kaj Refsgaard  1 - 0 Flemming Bruun 

Per Christoffersen  0 - 1 Zoran Wisal 

Bent Løjengård Andersen  ½ - ½ Bjarne Røhder 

Niels Bertelsen   0 - 1 Torben Marcher Jensen 

Keld Jarlkov  1 - 0 Erik Johansen 

Ib Zipzap Jensen  0 - 1 John Vestergaard 

Holger H. Nielsen  0 - 1 Jens Carl Hviid 

________________________________________________________________ 

 



 

2. holdet 
______________________________________ 
 

 

Rødovre II - Vanløse II: 3 - 5 
 

Zoran Wisal 0 - 1 Niels Møller Rendlev 

Per Kühlmann 1 - 0 Peter Herborg 

Bjarne Røhder ½ - ½ Oluf Tang Engelund 

Torben M. Jensen 0 - 1 Niels Peter Krogh Nielsen 

Børge Nielsen ½ - ½ Hans Thustrup Hansen 

Erik Johansen 1 - 0 Sten Bauers 

John Vestergaard 0 - 1 Ole Lergren 

Jens Carl Hviid 0 - 1 Bjørn Gemzøe 

 
 

Holdet lå - lige som førsteholdet - 

tredjesidst. Men her lykkedes det at 

fastholde denne position, så holdet 

fortsætter i 2. række. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
foto fra KSU's hjemmeside 



 

Generalforsamlingen 
______________________________________ 
 

 

Der var i alt mødt 15 medlemmer 

(heraf 6 fra bestyrelsen) til denne 

generalforsamling. Per Kühlmann 

(PK) bød velkommen og foreslog Jan 

Nielsen (JN) valgt til dirigent, og 

sådan blev det. 

Jan konstaterede generalforsamlingen 

lovligt indkaldt og gav så ordet til 

Per, der fremlagde  

 

Formandens beretning.  

Se denne andetsteds i bladet 

 

Herefter var der kommentarer, 

primært fra Bent Kølvig; (BK): 

Først ros til bestyrelsen og formanden 

for at have tænkt på fremtiden. BK 

fremlagde derefter nogle forslag: 

 

 om materialesituationen, især brik-

kernes forfatning, manglende brik-

ker, ulige størrelser, "man spiller 

bedre med bedre brikker", indkøb 

af nye  

 brug af det elektroniske skakur  

 kampleder til holdets hjemme-

kampe  

 

Knud Hornhaver (KH) indvendte, at 

klubbens økonomi er svag og næppe 

tillader nyindkøb af brikker. PK ville 

snakke brikker med materiale-

forvalteren Anders Hørby. 

Bjarne Røhder (BR) svarede, at det 

elektroniske ur var indkøbt for at 

medlemmerne kunne øve sig på sådan 

et, specielt indstillings-mulighederne 

vedrørende turneringsform og 

tidstillæg. Han foreslog også at BK 

talte om urets muligheder på 

skaksnakcaféens møder. 

Bjørn Enemark (BE) mente, at det 

ville være svært at få folk til at være til 

stede en hel aften uden selv at spille. 

PK foreslog, at vi kunne annoncere 

efter personer i Interne Træk. 

Erik Johansen (EJ) mente, at det 

krævede uddannelse for at kunne være 

kampleder og talte om udgifter hertil. 

BK sagde, at det kun i 

divisionsturneringen var nødvendigt 

med en uddannet kampleder. KH 

svarede, at klubben betaler udgifterne 

til en uddannelse. Ernst og Flemming 

havde forsøgt sig, men var ikke 

kommet igennem kurset. 

Herefter blev beretningen vedtaget.  

Jan gav nu ordet til BR, der fremlagde  

 

Regnskabet. 

Se dette andetsteds i bladet 

 

BR gjorde opmærksom på, at kun den 

ene revisor havde nået at gennemgå 

regnskabet. 

Knud Erik Helleshøj (KEH) efterlyste 

sidste års budget - til sammenligning. 

JN og BR tilslutter sig, det skulle 

gerne med næste gang. 

BK spørger til indtægten fra 

vinterturneringen. BR svarer, at dette 

beløb regnes som en forudbetaling, 

præmierne står som en skyldig udgift.  

Altså en periodisering af beløbene.



 

 

Generalforsamlingen 
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Jens Hviid (JH) foreslog mere i kon-

tingent, når man så på budgettet. Han 

"så skriften på væggen". EJ foreslog at 

al post til medlemmerne blev lagt på et 

bord i klubben, det ville spare porto. 

BR svarede, at han forsøger at holde 

porto-udgifterne nede ved at aflevere 

breve personligt, som f.eks. 

indkaldelse til generalforsamling. I 

det hele taget vil vi gerne mindske 

udgifterne og forøge indtægterne! Vi 

har således ikke fået trykt nye giro-

kort, folk betaler alligevel via netbank! 

BR forklarede gældsposterne således: 

De 8.300 var dels 6.500 i gæld til 

KSU, dels 1.800 i ikke udbetalt 

præmier for vinterturneringen. De 

6.400 var gæld til Foreningshuset. 

BK savnede en markering af klubbens 

værdier (brætter, brikker og ure) i 

status i regnskabet. Selv om mate-

rialerne var nedskrevet, så burde de 

alligevel stå der med en værdi på en 

krone. Endvidere påpegede han, at 

budgettets 0 kr. i indskud fra nye 

medlemmer harmonerede dårligt med 

bestyrelsens satsning på medlems-

fremgang (KH: det er en forsigtig 

vurdering). Endelig mente han, at 

budgettets 0 kr. ud for kontorhold var 

ønsketænkning, og heri fik han ret fra 

kassereren. 

PK foreslog, at e-mail og hjemme-

siden i højere grad end hidtil kunne 

bruges til officiel kommunikation. 

Ole Lindberg (OL) spurgte, om de 

frafaldne virkelig var holdt op på 

grund af kontingentstigning? Det 

kunne ikke holde ham væk, som han 

sagde. KH troede dog på besparelser, 

f.eks. giver juleafslutningen nu over-

skud, det gjorde den ikke i hans tid. 

JH troede ikke på nye medlemmer. 

Dertil var der for meget røg, mente 

han. 

Regnskabet blev enstemmigt god-

kendt, dog med forbehold for god-

kendelse fra den anden revisors side. 

 

Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslog uændret kontin-

gent. JH foreslog en stigning på 10 kr. 

pr. halvår for aktive medlemmer. Bent 

Christensen (BC) mente, at der skulle 

hentes et større overskud hjem på 

arrangementer, herunder overskud på 

amerikansk lotteri (støtte fra PK). 

KEH foreslog at bemyndiggøre besty-

relsen til at forhøje kontingentet med 

20 kr. for næste halvår. BK spurgte 

om det var 10 kr. pr. halvår, hvilket 

KEH bekræftede. John Vestergaard 

(JV) anførte, at dette var uden betyd-

ning, idet næste års kontingent ville 

blive fastsat af næste års general-

forsamling. KEH's forslag blev ved-

taget uden nej-stemmer. 

 

Indkomne forslag  

Under dette punkt stod bestyrelsens 

forslag (se dette andetsteds i bladet) 

til nye rygeregler. BK spurgte, 

hvorfor der var fastsat én times

file:///E:/Tekst/Damhus%20Skakklub/BLAD/SKAKWWW/ny%20rodovre/Overført/0502-ryg.htm
file:///E:/Tekst/Damhus%20Skakklub/BLAD/SKAKWWW/ny%20rodovre/Overført/0502-ryg.htm


 

Generalforsamlingen 
______________________________________ 
 

 

rygeforbud, ikke halvdelen af tiden, 

dvs. to timer. PK svarede, at 

rygeforbudet tidligere gik til kl. 20, 

men dengang startede vi kl. 19, nu har 

vi genindført den fulde time.  

JH omdelte to ændringsforslag med 

strammere rygeregler. Det første om 

en røgfri klub, det andet om 

rygeforbud indtil kl. 21:30. 

Først blev rygning dog diskuteret. EJ 

foreslog, at ryger mod ryger spillede i 

kantinen på første sal. PK svarede, at 

nogle bruger dette lokale som kantine, 

også om tirsdagen. KEH mente, at "vi 

rygere" måske burde gå udenfor / 

ovenpå når vi spiller mod ikke-rygere. 

Det gjorde han selv. PK redegjorde 

for bestyrelsens forslag, bl.a. at han 

selv havde stillet et endnu mere 

vidtgående forslag.  

JV supplerede: vi mente, at der så 

ville være flere af rygerne, der ville 

forlade klubben. BE nævnte forslaget 

om "to klubber i én". BC sagde: "vi er 

nogle der mener, at røg og skak hører 

sammen". 

JH trak nu sit forslag om total røgfri-

hed, men fastholdt sit forslag 2. En 

afstemning gav tre stemmer for dette 

forslag og ti for bestyrelsens forslag, 

som hermed blev vedtaget. 

 

Ejlerts mindeturnering 

Forslaget om at arrangere en minde-

turnering for Ejlert, der ville være 

blevet 75 i december, blev velvilligt 

modtaget. Kun det praktiske blev dis-

kuteret. Holdturnering eller enkelt

mandsturnering (det sidste, mente de 

fleste). Kan vi magte det? Ja. Det 

giver penge i kassen - hvis mange er 

indstillet på at give en hånd med. KEH 

mente, at man nok kunne få folk - og 

deltagere - til en enkelt søndag. JH 

stemte for, at det kun skulle være for i 

år og fik støtte af BE. BK anbefalede 

at finde en dato før advent. PK 

foreslog et udvalg nedsat til at plan-

lægge arrangementet og JH, EJ, BC 

og EH meldte sig. En foreløbig op-

summering pegede på én søndag, 

hurtigturnering, partier på en halv time 

(eventuelt endda 25 min.), 

enkeltmandsturnering, Monrad 6 eller 

(helst) 7 runder. Vi tager ét år ad 

gangen. 

 

 

Valgene 

blev hurtigt overstået. Alle besty-

relsens forslag blev umiddelbart 

accepteret, dvs.: 

 

a. Som kasserer genvalgtes Bjarne 

Røhder  

b. Som de to bestyrelsesmedlemmer 

genvalgtes Knud Hornhaver og 

desuden John Vestergaard, som var 

indtrådt i bestyrelsen efter Jørgen 

Trærups udmeldelse  

c. Som revisor valgtes Knud Erik 

Helleshøj, der var indtrådt i år efter 

John Vestergaards indtræden i 

bestyrelsen  

d. Som bestyrelsessuppleanter gen-

valgtes Jan Nielsen og desuden
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e. valgtes Børge Nielsen til erstatning 

for John Vestergaard  

f. Som revisorsuppleant valgtes Erik 

Johansen efter Knud Eriks indtræ-

den som revisor 

 

Eventuelt 

Under dette punkt talte BK igen om 

turneringsleder-jobbet. På demon-

strations-brættet havde han sat en 

stilling op, der skulle holdes remis. 

Siden fulgte endnu en. Sådanne stil-

linger skulle en turneringsleder kunne 

dømme remis, hvis den underlegne 

part krævede det - og kunne redegøre 

for sit spil. Mange mente, at det ville 

være svært at udfylde den rolle. 

Måske skulle man være stormester for 

at gøre det rigtigt. 

Da ingen herefter ønskede ordet, 

erklærede Jan generalforsamlingen for 

lukket. 

Bjørn

 

 

 

 

 

 

  

 

 De nye rygeregler 

 
1. Rygere spiller mod rygere i kantinen i stueetagen.  

2. Ikke-rygere spiller mod ikke-rygere i undervisnings- 
  lokalet på 1. sal. 

3. Ikke-rygere spiller mod rygere i det store lokale i stuen.  

 Der må ikke ryges den første time af partiet. 

4. Analyser og socialt samvær i øvrigt foregår i kantinen  

 på 1. sal. 
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I denne stilling i et parti i mester-

klassen i vinterturneringen krævede 

hvid remis. Han havde netop spillet 

Td2, men sort spillede Te1+. Hvid 

havde ca. 5 sekunder tilbage, mens 

sort havde flere minutter. 

Sort hævdede, at hvids vinge ville 

falde om få sekunder, og at hvid havde 

opnået denne stilling på bekostning af 

sin tid. Hvid indvendte, at sort ikke 

kunne vinde partiet med normale 

midler: at partiet var teknisk remis. 

 

 
 

Bestyrelsen har diskuteret stillingen 

og set på reglerne for hurtig-

afslutning:  

 

3.3.5 § 10. Hurtigafslutning 

10.1 "Hurtigafslutning" er den sidste 

fase af et parti når alle resterende træk 

skal udføres på begrænset tid. 

3.4.4 D. Hurtigafslutning, hvor der 

ikke er en turneringsleder på spille-

stedet:  

D1. Når partier spilles efter § 10, kan 

en spiller kræve remis når han har 

mindre end to minutter tilbage på 

uret, og før hans faldvinge er faldet. 

Dette afslutter partiet. Kravet kan 

fremføres på grundlag af, 

 

a. at modstanderen ikke kan vinde på 

normal vis. 

b. at modstanderen ikke har gjort  

forsøg på at vinde på normal vis. 

Kravet skal fremføres til en turne-

ringsleder hvis afgørelse er inappel-

label. 

 

Det var bestyrelsens opfattelse, at den 

viste stilling helt klart falder ind 

under denne bestemmelse og at par-

tiet derfor må dømmes remis. 

 

 

 

Redaktørens kommentar: 

Reglerne er sikkert indført for at 

undgå at komme i en lynskak-

situation: at et parti skal afgøres af, 

om man kan lave 50 træk (=remis af 

den grund) på den tilbageværende tid. 

Har denne form for fingergymnastik 

noget med skak at gøre? 
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Fra en udenlandsk ven inden for problemskakkens verden har redaktøren fået en 

påskehilsen, en lille påskehare. 

(Ikke-tekniske læsere kan springe det resterende over og gå direkte til billedet) 

 

Nu er det bare sådan, at redaktøren - for at undgå krible-krable i computeren - har 

slået mail-programmet over på "Vis som almindelig tekst". Derfor optrådte 

påskeharen blot som en vedhæftet fil. Når denne blev vist i Photo Editor, så stod 

baggrunden som uudfyldt og derfor med et skakmønster. På billedet nedenfor ses 

haren med skakbrættet som baggrund.. Meget passende, en skakven sender mig en 

påskehare med et skakmotiv! 

 

Først når man i Photo Editor viser billedet i større størrelse bliver det klart, at 

skakternene ikke skaleres tilsvarende. "Skakbaggrunden" var altså ikke planlagt. 

 

Men indstillingen "Vis som almindelig tekst" virker kun, når man læser en mail, 

ikke når man svarer på den. Så vises eventuel grafik sådan som afsenderen har 

ønsket det. Her viste det sig så, at haren kunne hoppe. 

 

Bjørn 
 

 

 

 

 

 

 



 

Skakkalender                  

_________________________________________________________ 
 

1. halvår 2005 Lokaler 
 

--------------------------- Skaksnakcafe på tirsdage 
 

 19.  marts lørdag: Holdturnering, fællesafslutning 

   1. holdet mod Vanløse I 

   2. holdet mod Vanløse II 
 

 22. marts Vinterturneringen, 10. runde (2. kl.) KH, AH 
 

 29. marts Vinterturneringen, opsamling  BR 
 

 5. april Simultan mod Bent Kølvig  EH 
 

 12. april Lynturnering, 1. runde  JV, BE 
 

 19. april Lynturnering, 2. runde  BR, BE 
 

 25. april mandag: Vestvold i Brøndby 

 26. april Forårsturneringen, 1. runde  PK, BE 
 

 2. maj mandag: Vestvold i Brøndby 

 3. maj Forårsturneringen, 2. runde  KH, AH 
 

 10. maj Forårsturneringen, udsatte partier BR 
 

 17. maj Forårsturneringen, 3. runde  JV, BE 
 

 24. maj Forårsturneringen, udsatte partier PK 
 

 31. maj Forårsturneringen, 4. runde  KH, AH 
 

  7. juni Sæsonafslutning  PK, BR 

 

-------------- sommerferie, Skaksnakcafé 

 

 9. august alm. klubaften  JV, BE 

 

 

   Start 19:30 


