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Kåre Jansbøl passede godt på sin konge under
Hvidovre Skakklubs Laaang EMT 2005.

Han snuppede 2.-præmien i gr. B
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50-års jubilæum!

Bjarne Kildeskov i Hvidovre Skakklub
1954-2004

Der var engang for meget længe siden
en mand, der ville spille skak i Hvidovre
Skakklub ... og han er her stadig!
Det er jo nærmest det rene eventyr, at et
medlem er så trofast. Og så to eventyr i
samme sæson!!!
Den 28. september 1954 var dagen, hvor
Bjarne meldte sig ind.
Det har han haft megen spænding og
fornøjelse af.
Bjarne ka’ det med at bruge brikkerne,
men i en lang periode var der altså 8
mand, som suverænt besatte pladserne
på klubbens førstehold, så Bjarne i ste-
det blev fast mand på andetholdet (den-

Medlemsnyt
Nye medlemmer

Hvidovre Skakklub byder
velkommen til:

Pore Hilbert, junior

Gaming Li, junior

gang der var op til 5-6 ottemandshold).
Som vores suveræne klubmester Børge
Nielsen forklarer:
“Dengang var jeg betydelig bedre, end
jeg er i dag, men det højeste, jeg ku’
drive det til, var at sidde på førsteholdets
femtebræt.”
Bjarne har ikke været så aktiv i de sene-
ste år, men ikke desto mindre sender han
kontingentet kvartal efter kvartal.
Men han var selv klubben en meget god
kasserer i en årrække – måske derfor
ved han om nogen, at der skal penge i
kassen; tak for det og tak for din mange-
årige indsats for klubben.

formanden



33

50-års jubilæum!

Børge Bengtsen i Hvidovre Skakklub
1954-2004

Bestyrelsen ønsker Bjarne og Børge til lykke
og opfordrer ALLE medlemmer

til at møde op på generalforsamlingen
og deltage i hyldesten af de to jubilarer.

En ung mand ved navn Børge Bengtsen
blev indmeldt d. 19. oktober i HvS året
efter, at klubben i 1953 skiftede navn fra
“Hvidovre Arbejder-Skakklub” til det
nuværende upolitiske navn.
Så Børge har gjort hele klubbens nyere
udvikling med. Og i 1960’erne nøjedes
han ikke med at spille, men gik ind i
bestyrelsen - hvor han i sidste halvdel af
60’erne bestred det krævende kasserer-
hverv.
Familien Bengtsen var i øvrigt trefol-
digt repræsenteret i klubben i en del år.
Børges bror Peer var medlem i en år-
række (også fra 1954) - og at begge
spillede en solid skak, konstaterede jeg

i 1973, hvor jeg for første gang spillede
først mod Peer og så mod Børge. Også
Børges søn Benny satte sit præg på
klubben i en række år; men som det så
ofte går:
Andre interesser eller græsgange træk-
ker.
Børge har vi endnu. Og han er, og har
altid været, en spiller man kunne regne
med: stabilt fremmøde til såvel vinter-
turnering som holdkampe. Fra under-
tegnede skribent skal lyde et “til lykke
med jubilæet” - og mon ikke alle får
lejlighed til at markere Børges halve
århundrede i HvS på den kommende
generalforsamling!

Knud Højgaard



4

MonradMesterskabet
2004

Som noget nyt blev Vinterturneringen –
det årlige klubmesterskab – i denne
sæson erstattet af MonradMesterska-
bet, MM, i efteråret og KlubMesterska-
bet, KM, i foråret.
Monrad dels for at nye medlemmer kun-
ne komme ind i en turnering, fra de
mødte op i klubben, og dels for at svage-
re spillere kunne komme til at møde
nogle af klubbens stærkere i en seriøs
turnering.
Det skete så også i adskillige tilfælde  –
uden at det dog lykkedes en spiller fra 2.
klasse at vinde over en mesterklasse-
spiller.
Omkring 20 deltog i MonradMester-
skabet, der startede den 5. oktober og
sluttede med 7. runde den 4. januar.
Nogle deltog i samtlige runder – andre
blot i 2-3.
Dette forsøg på at øge medlemmernes
deltagelse i klubarrangementerne har
ikke været den store succes. Bestyrel-
sen er helt åben for forslag og gode råd
– f.eks. på generalforsamlingen.

For de vedvarende deltagere var der dog
spænding til sidste runde, som det vel
også fremgår af det endelige resultat for
de præmiegivende placeringer:

Plac. Mesterklasse P
1. Arne Larsen 6

1. klasse
1. Kåre Jansbøl 5 1/

2

2. Steen Linnerup 4 1/
2

3. Børge Bentsen 4

2. klasse
1. Erik Friberg 3 1/

2

2. Arne Rasmussen 3
2. Henning Godtfredsen 3
2. Bjarne Håkansson 3

Præmierne overrækkes ved generalfor-
samlingen den 31. maj 2005.

red.

4
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Julelyn!!!

Det er sagt og skrevet før, og det skal
bare gentages: Det er hamrende sjovt og
endda osse spændende.
Tirsdag den 21. december 2004 blev
succesen gentaget endnu en gang.
Med vanlig sikkerhed stod Kim Broksø
for tilrettelæggelsen sammen med Finn
Gjerulff.
De havde kigget i krystalkuglen og tip-
pet, at der ville møde ca. 16 deltagere til
årets superhyggeaften.

Hold M-p. Plac.
2 Søren Andersen & Bjarne Håkansson 19 1
7 Steen Linnerup & Kåre Jansbøl 17 2
1 Børge Nielsen & Finn Gjerulff 16 3
3 Thomas Mørkøre & Erik Friberg 15 4
6 Arne Larsen & Michael Bloch 14 5
8 Steen Rasmussen & Michael Knudsen 13 6
4 Svend Sejersen & Henning Godtfredsen 9 7
5 Kim Broksø & Thomas Ziegler 9 7

Præcis, så det blev til 8 tomandshold,
der spillede dobbeltrunde.
14 partier pr. mand er på uret bare 2
timer og 20 min. – men det trækker søm
ud, selv om Støtteforeningen i pausen
trøster med en gratis omgang til hele
banden.
Der blev spillet om matchpoint, og det
var bare små marginaler, der afgjorde
de øvre og nedre placeringer.
Det store juleshow endte således:

Bjarne Håkansson

Der var flotte præmier til den øverste
halvdel:

rødvin til 1’erne,
Baily til 2’erne,
snaps til 3’erne og
stor chokolade til 4’erne.

Der var også vild kamp om højeste
score. Michael Knudsen var meget tæt
at gøre det igen, men med 13/14 så han
Kåre løbe med præmien til 2.-brættet.
Søren A fik 2 æg i 2. runde (Børge N),
men fik i øvrigt fuldt stakit på 1.-bræt!

5
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Indkaldelse til Hvidovre
Skakklubs ordinære

generalforsamling 2005
kl. 19.30 tirsdag den 31. maj 2005

i klubbens lokaler,
Biblioteksvej 60 A

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Formandens beretning
4. Det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag

a. Lovforslag
b. Øvrige forslag

6. Valg
På valg er:
Finn Gjerulff, næstfmd. – villig til genvalg
Kim Broksø, supl. – villig til genvalg
Bjarne Håkansson, fmd. – villig til genvalg
Zygmunt Hartman, supl.
     ønsker at udtræde efter 1 år – posten er på valg for 1 år

Steen Linnerup, revisor – villig til genvalg
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under
pkt. 5, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 3. maj jf. § 6.

Bjarne Håhansson
formand
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Indkaldelse til
Støtteforeningens ordinære

generalforsamling 2005

kl. 19.00 tirsdag den 31. maj 2005
i klubbens lokaler,
Biblioteksvej 60 A

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af:

a. formand

b. kasserer

c. revisor

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under pkt.
5, skal være formanden i hænde senest 8 dage før (§3, stk. 1)

Kim Broksø
formand
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!. klasse 6 runder
Spilledage:
1/2 - 22/2 - 29/3 - 19/4 - 3/5 - 17/5

Børge Bentsen

Frank Hansen
36 47 07 07

Michael Bloch
33 21 37 01

2. klasse 10 runder
Spilledage: 1/2 - 22/2 - 15/3 - 22/3 -
29/3 - 5/4 - 12/4 - 19/4 - 3/5 - 17/5

Bjarne Håkansson
36 31 26 09

Finn Gjerulff
50 70 69 57

Arne Ramussen
36 78 36 77

Thomas Ziegler
24 88 92 21

Henning Godtfredsen
36 49 58 54

Zygmunt Hartman
22 67 58 64

Hvidovre Skakklub
klubmesterskab
sæson 2004-05
af Bjarne Håkansson

Som bekendt har bestyrelsen omlagt
aktiviteterne i denne sæson.
Klubbens MonradMester blev fundet i
efteråret – her i foråret ruller klubme-
sterskabet.

Alle 3 grupper startede den 1. februar,
men da antallet af runder er forskelligt,
er spilledagene det også.
Tirsdag den 17. maj er sidste spillerun-
de for alle 3 klasser.

M-klasse 7 runder
Spilledage:
1/2 - 22/2 - 29/3 - 5/4 - 19/4 -
3/5 - 17/5

Bent O. Pedersen
36 78 23 22

Arne Larsen
36 75 16 64

Kåre Jansbøl
36 34 17 41

Svend Sejersen
36 75 98 62

Kim Broksø
36 47 25 36

Knud Højgaard
36 30 32 15

Børge Nielsen
36 75 68 83
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Hvidovre Skakklub

Rating pr. 20. marts 2005

9

Dansk Skak Union, d.20.03.2005, Ratingliste, kl. 9:52:24  side  1 af 1

Navn Rating År Elo*)

Søren Plesner Andersen 2056 2002 2130
Børge Hjerrild Nielsen 1994 2005 2090
Knud Højgaard 1934 2004

Poul Elgård 1909 2004
Svend Sejersen 1907 2004
Arne Walther Larsen 1859 2004

Thomas Mørkøre 1847 2005
Kim Broksø Andersen 1735 2004
Niels Beier 1723 1990

Bent O. Pedersen 1706 2004 2040
Kim Frederiksen 1670 1990
Kåre Jansbøl 1653 2005

Dennis Jørgensen 1645 2005
Jørn Brandt 1533 1992
Leon Henriksen 1498 1992

Steen Rasmussen 1462 2005
Jan Ingolf Pedersen 1433 2002
Michael J. Knudsen 1400 2000

Michael Block 1343 2005
Zygmunt Hartman 1322 2004
Torben Henriksen 1315 2000 *) Resultatet af Hvidovre Laaang EMT 2005

er netop sendt til FIDE af DSU.

Børge Bengtsen 1312 2004
Henning Godtfredsen 1300
Frank René Hansen 1300

Thomas Ziegler 1259 2005
Bjarne Håkansson 1206 2004
Finn Gjerluff 1110 2004

Mads Dalfoss 0
Mads-Holger Jacobsen 0
Annette Schmidt Jensen 0

Martin Jensen 0
Bjarne Kildeskov 0
Sinan Kurmus 0

Mathisa Krieger Lerager 0
Steen Linnerup 0
Torben Madsen 0

Lukas Molzen 0
Flemming Holten Nielsen 0
Sinan Ozcan 0

Peter Dalfoss Sabroe 0
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Holdleder Torben Henriksen lader os få
et indblik i udviklingen i holdets første 5
kampe.

Så er vi i gang med endnu en
holdturnering, 2004/2005.

Og jeg er rykket op på andetholdet, det
må være anciennitet, der er årsagen, for
mit rating er ikke blevet forbedret, sna-
rere tværtimod. Det kniber lidt med
tiden til at koncentrere sig om skak, men
holdturneringen vil jeg gerne spille, selv-
om det ellers tidligere stabile hele 3.
hold er krakeleret lidt (ja, Bjarne og
Finn har jo nok at se til).
Men det nye 2. hold  har samme kvali-
teter, nemlig at kunne lide at spille skak
og altid møder op til turneringskam-
pene, altså ingen sag at være holdleder.
Lidt sent får jeg skrevet referater af
dette års holdturnering, men forhåbent-
lig er det bedre sent end aldrig, og jeg
plejer at holde, hvad jeg lover.

1. runde
Vor første turneringskamp var den 1-
11-04 ude mod Ishøj 2, klubben med
medlemmer, der også spiller i Hvidov-
re, i hvert fald nogle af dem og Zygmunt
mødte en af dem på 1. bræt.

Ishøj 2 – Hvidovre 2
Erik Friberg - Zygmunt Hartmann,  1/

2
 -

 
1/

2

Thorbjørn Hansen - Leon Henriksen,  0 - 1
Fl. Rasmussen - Børge Bentsen,  0 -1
Johnny Magnussen -Torben Henriksen, 0-1

Resultatet blev 1/
2
 - 31/

2
 og hvilket resul-

tat. Nu skal I bare få fortalt hvordan:

Zygmunt vinder en bonde og kommer
til at stå solidt. Erik Friberg viste ligele-
des hele tiden solidt spil efter Zyg‘s
forcering, og Zyg´s merbonde betød
intet.
Leon vandt meget tidligt et tårn efter
gaffel på dame og tårn. Det kostede
udvikling og Leon måtte gennemleve et
sandt stormløb på egen kongestilling,
og det så virkelig ikke godt ud. Men
Thorbjørn satsede alt for at få sat mat,
men heldigvis for os blev der satset lidt
for meget og Leon tog hele pointet.
Børge begyndte i vanlig stil med sikkert
spil, og hvad bliver alt det nu så til?
Pludselig en bondefejl i Flemmings
rækker, og så kan det nok være, der blev
spil for Børge.
Jeg selv fik en svag start, som sædvan-
lig, men begyndte med opbygning af
pres på konge, næsten uden at det gav
modstand. Fik sat mat efter 19 træk.
Torben

2. runde
Efter den første runde i holdturneringen
ser det virkelig ud til, at kvaliteterne i
det nye 2. hold er der, med den start vi
fik i Ishøj, eller er det bare et begynder-
fænomen? Ja, lad os nu se ….
Den anden turneringskamp var den 16-
11-04 hjemme mod Perlen 2.

Holdturneringen  2. holdet

10
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Hvidovre 2 – Perlen 2
Thomas Mørkøre - Ohran Arli, 1 - 0
Zygmunt - Stojan Kavacevic,  1/

2
 -

 
1/

2

Børge Bentsen -  Midhat Demirovic, 0-1
Torben Henriksen - Brian Kavtaradze,  0 -1
Resultatet blev 11/

2
 - 21/

2
 – et helt andet

resultat end i den første kamp. Vil I vide
hvordan ?

Thomas ville gerne hjælpe, da Leon
skulle på aftenarbejde. Thomas fik så
førstebræt.
Efter at Thomas blev jagtet grundigt på
officersbrikkerne i udviklingstrækkene,
var det ikke en gevinst for Ohran Arli i
det hele taget. Det kostede hurtigt Ohran
et tab af løber og langsomt 2 bønder.
Thomas viste, hvordan den sejr sikkert
skulle køres hjem.
Zygmunt fik så andet bræt. Zyg kan ikke
lide at spille på første bræt, og gik så til
den på andet brættet ved at spille det
længste og mest interessante samt afgø-
rende parti. For hvis Zyg vandt, ville
resultatet i stedet for jo så være blevet
det acceptable 2 - 2. Det blev et langt
parti og et langt slutspil, hvor Zyg havde
alle muligheder for at bryde igennem
med en bonde. Zyg så det bare ikke, vi
andre lå på maven og bed negle, vi andre
så det !!!!, (tror vi), og det kunne være
interessant at få det analyseret (men
Zyg. fik ikke skrevet alle træk ned).
Nerver, nerver,…
”Jeg hader at spille disse slutspil,” sag-
de Zyg. Men pyt, godt kæmpet siger vi,
og en halv pind er da også godt.
Børge ville ligesom jeg selv gerne have

haft ”en halv pind” hver, men ønsker
tæller ikke her - det er jo kun til jul, at
dette gælder, og det er der stadig et
stykke tid til. Børge var ikke skarp nok,
og jeg selv overså, ja overså fuldstæn-
digt, at når jeg flyttede en bestemt bon-
de, så røg der en officer og hele korthu-
set faldt sammen.
Torben

3. runde
Efter den anden runde i holdturneringen
er vi faldet ned på jorden igen. Og nu
gælder det så Måløv 1, som vi altid mest
taber point til. Det har vist noget med
rating at gøre, tror jeg, men denne gang
skulle det måske på papiret være udlig-
net en smule.
Den tredje turneringskamp var så den
07-12-04 ude mod Måløv 1, men da de
ikke har noget sted at spille, så kommer
de altid ud og ser alle de andre skakklub-
ber. Således så de også vores nye sted.

Hvidovre 2 – Måløv 1
Knud Højgaard - Allan Ringsborg, 1/

2
 -

 
1/

2

Zygmunt - Benny Duun Jensen, 1/
2
 -

 
1/

2
Børge Bengtsen -  John Hansen, 1 - 0
Torben Henriksen – Frank Simonsen,  0 - 1
Resultatet blev 2 - 2, og måske slet ikke
så dårligt, men med lidt held og lykke
må det siges.

Knud ville i denne kamp gerne træde til,
da Leon har aftenarbejde. På e4 svarer
Knud f5, det spil kan jeg selv ikke lide.
Det blev til afbytning af officerer og en
kamp med hver 6 bønder og løber og
tårn, og et pres på Knuds stilling såvel

Holdturneringen  2. holdet
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på bræt som på tid. Efter afbytning af
løberne i slutspillet ca. 10 min. før ud-
løb, accepterede Allan Ringsborg alli-
gevel en remis.
Zygmunt bliver presset fra start med
angreb og offer af kvalitet på h2. Zyg-
munt forsvarer sig flot og går senere
med til at afbytte damer? Mon det nu var
klogt efter at være en kvalitet foran? Der
bliver flyttet meget rundt og remis bli-
ver aftalt.
Børge og John Hansen bygger stillinger
op – fører ren stillingskrig. Det næsten
uden at slå en brik. Resultatet af dette
lukkede spil bliver, at Børge i den sidste
ende får det afgørende gennembrud på
kongestillingen, og John Hansen opgi-
ver i 37. træk.
Nu har jeg skrevet så meget om de tre
partier. Det 4. parti var meget kort. Mere
er der ikke at skrive om.
Torben

4. runde
Borgen 1 er en lille ny klub ude fra Høje
Tåstrup. Der er 8 medlemmer og to af
dem, som vi spillede mod den 18. januar
2005, har omkring 1750 – 1800 i rating.
De to andre skulle have omkring 1100.
Så med lidt held og bare lidt godt spil var
der muligheder for en smal sejr, men
mindst uafgjort, det burde kunne nås.
Men sådan gik det altså ikke.

Hvidovre 2 – Borgen 1
Zygmunt - Henrik Dyrby Mogensen, 0-1
Leon Henriksen -  Bjarne Larsen, 0-1
Børge Bengtsen - Kenneth Larsen, 1 -0
Torben Henriksen - Ivan Lessel,  0 -1

Resultatet blev 1 - 3, et lidt utilfredsstil-
lende resultat set som helhed.
Zygmunt giver Henrik en dobbeltbonde
på c-linien. Henrik får kørt tropperne i
stilling på den åbne d-linie og lægger
pres med dame, løber og tårne.
Dette pres varer ved og Zygmunt må
opgive.
Leon og Bjarne udvikler begge, rokerer
og forsøger at finde åbninger. Efter 3
officersafbytninger får Leon nogle ke-
delige tværdiagonale trusler, taber en
vigtig bonde og skal så modstå et pres
fra fra Bjarnes fribønder. Det gik des-
værre ligesom det gjorde med Zygmunt.
Børge gør det arbejde, som skal gøres.
Presser bønder frem, men får så en lidt
kedelig og farlig trussel på sin egen
kongestilling. Kenneth er for ivrigt og
ser ikke det mest elementære, og Børge
afviser med tårn og dame og bruger kun
17 træk til en mat.
Jeg selv udvikler, og det alt for let –
syntes det at være. Bliver hurtigt fristet
til at tage testamente-bonden (og over-
ser slag af udækket bonde, shit! ). Spil-
let blev lukket og fastlåst, især min
dame, men regner dog stadig med at
kunne vinde spillet. I slutfasen ser jeg
mest på mine egne fordele og mulighe-
der og udelukker helt faren, ved at give
Ivan lov til at bruge a-linen til sine tårne.
Og det var der absolut ingen grund til,
og det kunne sagtens have være afvær-
get, men jeg så bare ikke, at min konge
pludselig ikke havde flugtmuligheder.
Det var bare for dårligt af mig, formen
og koncentrationen mangler.
Torben

Holdturneringen  2. holdet
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5. runde
Ballerup 3´s spillere kunne huske, at
Hvidovre og Ballerup i gamle dage hav-
de gode og mange urmatcher sammen.
Især havde Hvidovre en god midte, sag-
de de, og det kunne vi også huske var
tilfældet. Det skulle man kunne genop-
tage, var der en snak om, men er det nu
også realistisk. Ideen er god nok, men
det skal jo sættes i gang, og hvordan det,
og er der overhovedet nogen, der vil
spille sådanne matcher i dag – helt ude
i Ballerup?
Men ellers var der valgaften den 8.
februar 2005. Os 8 spillere var de eneste
i klubben den dag, der var tomt, stille og
koldt. Men med tiden blev vi varmet op,
og det ved hjælp af selve skakken og de
4 varmeapparater.
Vi gik i gang, og da Leon havde aften-
arbejde, så måtte vi overtale Finn til at
tage en tørn.

Hvidovre 2 – Ballerup 3
Zygmunt Hartmann - Siv Haubro ( R ) , 0-1
Børge Bengtsen - Jørgen Vilhelmsen, 0-1
Torben Henriksen - Peter Olsen, 0 -1
Finn Gjerulf ( R) - Niels Arup ( R ), 0-1
Resultatet blev en ordentlig sæk.
Hvad skal der siges til det? Finn er ude
at træning. Zyg. kan ikke lide første-
brætter, jeg havde lige rejst mig efter en

influenza og Børge var lige ved og næ-
sten.
Zygmunt fik et pres meget, meget tidligt
fra en åben e-line understøttet af bonde-
fremstød med tårn og dame. Rokaden
forsvandt også, og det blev til et langt
forsvar foran egen fastlåste konge.
Børge fik et lukket og indviklet parti
med absolut få slagudvekslinger. Jør-
gen Vilhelmsen ville ikke frem på bræt-
tet, og så måtte Børge jo forsøge bare en
lille smule. Først i de sidste 5 min. blev
der forsøgt med fremstød, da Børge gav
Jørgen lov til at komme igennem på h-
linien med tårn. Det gav så lige det, der
skulle til. Børge tilbød remis, men det
skulle have været gjort 5 minutter tidli-
gere.
Jeg brugte tiden, inden vi blev færdige,
havde ellers et pres på kongestillingen
med mine to løbere, men fandt ikke
gennembruddet.
Finn udviklede som i gamle dage, det
ser fint ud, men ups det kostede. Finn
byttede løber og springer for tårn og
bonde. Lidt senere kostede det endnu en
officer. Og så spurgte Finn, om han
måtte have lov til opgive. Og hvad skul-
le jeg svare til det? Og sådan blev det.

Torben

Holdturneringen  2. holdet
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7.runde (og sidste):

Mesterrækken 1.række, gr.1 1.række, gr.2
GlS-K41 21/

2
-51/

2
BbyS-Seks 3 -5 OdyS-GSF 21/

2
-51/

2

VbS-FS 11/
2
-61/

2
AS04-HvS 21/2-4

1/2 AlS-TSF 61/
2
-11/

2

VS-RødS 41/
2
-31/

2
BSF-TbyS 3-4 FS-AS04 5 -3

HeS-OdyS 31/
2
-41/

2
VærS-SkS 3-5 LVS-PerS 1-7

I kampen i 1.række, gr.1 mellem AS04 2 og Hvidovre 1 stillede begge
hold med kun 7 spillere. Ingen af dem har fået point på 8.bræt.

2.række, gr.1 2.række, gr.2 3.række
MISk-Tårn 5-3 KS-AmS 6-2 BliS-BbyS 41/

2
-31/

2

FS-BSF 31/
2
-31/

2
RødS-VS 3-5 TbyS-SkS 31/

2
-41/

2

K41-Øbro 6-2 TSF-Jern 21/
2
-51/

2
AmS oversidder

        -VbS HeS-

4.række, gr.1 4.række, gr.2 4.række, junior
PerS-Borg 1-3 K41-LVS 4-0 SkS5-TSF 2-2
MlS-ISk 2-2 OdyS-Vall 11/

2
-21/

2
SkS6-

HvS-FS 21/2-1
1/2 AmS4-BSF 0-4

Tårn-GlS 11/
2
-21/

2
Tårn-Øbro 11/

2
-21/

2

SkS4 oversidder

Resultater i KSUs klubholdturnering 2004-05*)

Både 1.- og 2.-holdet lavede en flot
slutning på sæsonens holdturnering.
Begge fik en sejr, og med bare lidt mere
held i sprøjten havde 1.-holdet overle-
vet; der manglede blot 31/

2
 brætpoint til

endnu en sæson i 1. række!
Man kan i øvrigt diskutere den nye
metode til at afgøre de indbyrdes place-
ringer; i stort set alle andre sportsgrene
tæller matchpoint først – som det også
har været i årevis i KSU.
Hvorfor beregningsmetoden skulle æn-
dres er et godt spørgsmål.
2.-holdet endte på en habil 6.-plads - det
har kæmpet bravt hele vejen.
Når man ser på antallet af hold i KSUs

turnering, ser det ud som om, der er
noget færre end tidligere.
En af årsagerne er givetvis det fortsatte
fald i klubbernes medlemstal, men det
kan også skyldes ændringen i pointgiv-
ningen og det forhold, at alle HT-partier
er blevet ratet i denne sæson.
Den 13. oktober sendte bestyrelsen en
mail til KSU for at gøre opmærksom på,
at bestyrelsen fornemmede, at nogle af
1.-holdets faste fightere var imod rating
af holdkampene.
Nogle af vore HTspillere har givet ud-
tryk for, at niveauet i denne holdturne-
ring har været lavere end tidligere.

red.*) data fra DSU
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Mesterrækken 1.række, gr.1 1.række, gr.2
K41 2 391/

2 
p 12mp Seks 1 391/

2 
p 1 3mp AlS 1 39 p 11mp

VS 1 36 14 AS04 2 34 10 PerS 1 38 11
OdyS 2 311/

2
10 TbyS 1 301/

2
7 GSF 1 311/

2
10

HeS 1 301/
2

7 SkS 2 30 9 TSF 2 301/
2

9
GlS 1 29 7 BSF 3 30 7 LVS 2 221/

2
5

FS 2 22 2 BbyS 1 26 6 OdyS 3 221/
2

4
RødS 1 20 3 HvS 1 23 4 FS 3 22 5
VbS 1 151/

2
1 VærS 1   9 0 AS04 3 18 1

2.række, gr.1 2.række, gr.2 3.række
K41 3 301/

2 
p 10mp KS 2 351/

2 
p 11mp BbyS 2 201/

2 
p 6mp

MISk 1 29 9 AmS 2 32 10 TbyS 2 151/
2

2
Øbro 2 26 8 HeS 2 261/

2
6 AmS 3 15 4

Tårn 2 241/
2

7 VS 2 23 6 BliS 1 141/
2

4
BSF 4 211/

2
4 Jern 1 221/

2
5 SkS 3 141/

2
4

VbS 2 18 3 RødS 2 171/
2

4
FS 4 171/

2
1 TSF 3 11 0

Post 1 udgået ISk 1 udgået

4.række, gr.1 4.række, gr.2 4.række, junior
MlS 1 19 p 10mp K41 4 141/

2 
p 7mp BSF 5 221/

2 
p 13mp

GlS 2 181/
2

12 OdyS 4 131/
2

9 SkS 4 181/
2

10
Borg 1 17 10 LVS 3   91/

2
4 Øbro 3 151/

2
9

Tårn 3 16 8 Vall 1   81/
2

4 TSF 4 14 6
PerS 2 121/

2
7 SkS 6 13 7

HvS 2 12 5 Tårn 4 13 6
FS 5 10 3 SkS 5 111/

2
4

ISk 2   7 1 AmS 4   4 1
AmS 5  udgået

Op- og nedrykninger:
Ned fra 2.div.: BSF 2 og Tårn 1 (evt. LVS 1, hvis holdet taber omkamp 10.april).
Op i 2.div.: K41 2 (med mindre holdet taber omkamp 10.april).
Ned fra M-rk.: VbS 1, RødS 1 og FS 2. Hvis enten LVS 1 eller K41 2 taber omkampen rykker GlS 1
ned. Hvis begge taber, rykker også HeS 1 ned.
Op i M-rk.: Seks 1 og  AlS 1.
Ned fra 1.rk.: HvS 1, VærS 1, FS3 og AS04 3. Hvis der bliver 5 nedrykkere fra M-rk. spiller BbyS 1
og OdyS 3 omkamp om hvem af dem, der skal rykke ned.
Op i 1.rk.: K41 3 og KS 2. Hvis der bliver 3 nedrykkere fra M-rk. spiller MISk 1 og AmS 2 omkamp om,
hvem af dem der skal rykke op.
Ned fra 2.rk.:  FS 4, Post 1, TSF 3 og ISk 1.
Op i 2.rk.: BbyS 2.

KSUs holdturnering 2004-2005, slutresultat*)

*) data fra DSU



16

Hvidovre Laaang EMT 2005

16

Bestyrelsen vovede pelsen og indbød
for første gang til en EMT-turnering
under eget tag.
Det er skyldes blandt andet en forestil-
ling om, at medlemmerne gerne vil prø-
ve deres styrke, og alt andet lige er der
noget trygt ved at spille på hjemmeba-
ne, hvor Finn Gjerulff og Steen Linne-
rup er turneringsledere, mens Kim Brok-
sø påtager sig jobbet som køkkenchef.
Tilmeldingen forløb som vanligt – de
fleste kom lige op til fristens udløb, og
et par stykker efter måtte vi skuffe!
Turneringen blev afviklet over 5 onsda-
ge i uger, hvor der hverken var holdtur-
nering eller spil om klubmesterskabet;
den 12/1 - 26/1 - 16/2 - 2/3 - 16/3.
Hvidovre Skakklub havde fireogenhalv
deltager ud af 18.
I den stærkeste gr. A havde vi ingen,
men i gr. B prøvede Steen Rasmussen
for første gang i 5 år sine talenter og fik
en femteplads. Bedre gik det Kaare Jans-
bøl, som med 3 1/2 overgik sin forven-
tede score og endte på den præmiegiv-
ende 2.-plads.
I gr. C var der for 2. gang i en EMT
turnering fætterfight mellem Michael
Block og Thomas Ziegler. Men i mod-
sætning til det første møde blev der
denne gang fundet en vinder i Thomas,
som  vandt efter en hård kamp.
Med 2 1/2 endte de begge på den lidt
ærgerlige 3.plads.

Gruppe A
Finn Nøhr Sydøstfyn 3 1/2

Flemming H. Hansen Herlev Skakklub 3
Christian Eriksson Allerød Skakklub 3
Carsten Hejberg Tårnet 3
Michael Tandrup Skovlunde Skakklub 2
Daniel Kokholm Amager Skakf.     1/2

Gruppe B
Frode B. Nielsen Frederiksberg Skakf 41/2
Kåre Jansbøl Hvidovre Skakklub 31/2
Aqil Raad Walli Skakklubben K41 21/2
Dara Sevkan Akdag Skovlunde Skakklub 2
Steen Rasmussen Hvidovre Skakklub 11/2
Hans H. K. Nissen Brøndbyernes Skak. 1

Gruppe C
Hjalmar Joensen Ishøj Skakklub 41/2
Mogens Poulsen Albertslund Skak. 4
Thomas Ziegler Hvidovre Skakklub 21/2
Michael Block Hvidovre Skakklub 21/2
Jesper H. Jacobsen Glostrup Skakklub 1
Erik Friberg Hansen Ishøj Skakklub   1/2

Slutstillingen:

Bjarne Håkansson

Vores halve medlem, Erik Friberg, star-
tede i fin stil med en remis – og gik så i
stå.
Stor tak til Steen Linnerup og Finn Gje-
rulff, der som turneringsledere sørgede
for afvikling i fin stil uden problemer.
Der var 100% fremmøde til alle runder
-- bortset fra 2 smuttere i gr. B og en
enkelt i gr. C.
Ligeledes tak til Svend Sejersen, der i
hast udregnede deltagernes forventede
score – et meget vigtigt tal for kombe-
tanterne.
Og tak til Kim Broksø, der under hele
turneringen mødte op i køkkenet og
sørgede for vådt og tørt til de kæmpen-
de.
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Junior Grand Prix
Turneringen, der gælder retten til at
deltage i Sjællandsmesterskabet, nær-
mer sig sin afslutning.
Den 22. januar 2005 var Hvidovre Skak-
klub påny første vært i et nyt år ved et
sådant arrangement. Belært af erfarin-
gerne fra 2004 blev turneringen afviklet
på Risbjerggård, hvor der ikke bliver
pladsmangel, uanset hvor mange voks-
ne der følger de unge talenter.
Finn var som vanligt ansvarlig arran-
gør, og Zygmunt og Bjarne var hans

aktive assistenter. Det gik helt fint, som
det plejer.
I øjeblikket er størsteparten af klubbens
engagerede juniorer under uddannelse,
men Martin Jessen har kastet sig ud i
konkurrencen med langt mere rutinere-
de modstandere i yngste gruppe (u.8).
Han vokser med opgaven, og juniorle-
der Finn Gjerulff vurderer, at Martin er
godt på vej til at kvalificere sig.
Vi ønsker ham fortsat held & lykke!

red.

Rettelse

Den nærlæsende læser har
givetvis konstateret en fejl i
diagrammet på side 7 i sid-
ste nr (4, november 2004),
da du så Knuds gevinst i
Rødovre mod Johan.
Sorts tårne er placeret på
henholdsvis e8 og f8 men
skulle retteligen i stedet stå
på d8 og e8.
Højgaard beklager fejlen i
håbet om, at du selv har
opdaget den ved at gennem-
spille partiet fra begyndel-
sen.

50 års jubilaren Børge Bentsen på vej
mod endnu en sejr
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Ved udmeldelse
Tænk lige konsekvenserne godt
igennem, hvis du overvejer at
melde dig ud. Det bliver da
kedeligt.

Tidspunkterne er fastlagt af
KSUs regler for kontingent-
opkrævning. Hvis du vil forlade
klubben så husk, at det skal så-
ledes: Udmeldelse pr. 1/10 så se-
nest besked til kassereren d. 1/9,
pr. 1/1 senest 1/12,
pr. 1/4 senest d. 1/3,
pr. 1/7 senest 1/6.
Der skal betales kontingent til
tidspunktet for udmeldelsen.

Rettelser:
Den komplette og opdaterede
medlemsliste pr. 8.11.2004
blev udsendt til alle med nr. 4-
2004.

Der har vist sig en hel del fejl
i listen, derfor

Udfyld venligst blan-
ketten, som følger

med dette blad

så vi kan få helt tjek på med-
lemmernes bopæl o.s.v.

18

Opkrævningen for kontingentet for
2. kvartal er vedlagt bladet (hvis du
ikke har fået giroen i klubben).
Som følge af praktiske vanskelig-
heder er bladet mere end en måned
forsinket, så betal gerne STRAX!

Benyt venligst gironummer

647 - 8948
Hvidovre Skakklub
2650 Hvidovre

Det er også muligt at betale over

Netbank
I så fald skal du starte med at
‘klikke’ på “+041<“
og derefter springe næste felt over,
og i 3. felt indtaste gironummeret
ud i et (ingen mellemrum).

Husk at betale
kontingent

Seniorer 230 kr.
Studerende 160 kr.
Pensionister 160 kr.
Juniorer 15-19 år 160 kr.
Juniorer under 15 år 95 kr.

pr. kvartal i 2004-05
senest sidste bankdag

i februar, maj, august og
november måned
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Redaktion:
Bjarne Håkansson
      (ans.)

Næste nr. er planlagt
udsendt primo maj
2005.
Sidste frist for
artikler,
egne partianalyser,
turneringsreferater
etc.:
tirsdag d. 26. april
2005
til Bjarne

Bestyrelsen 2004-05

HVIDOVRE

SKAKBLAD

Ny hjemmeside er under udarbejdelse

Formand: Bjarne Håkansson, Hvidovregade 27 B st.tv.
2650 Hvidovre,  tlf.: 36 31 26 09 + M: 20 32 45 71
bjarne.haakansson@skolekom.dk

Kasserer: Annette S. Jensen, Thorshøjvej 6
2650 Hvidovre * tlf. 36 49 62 00
A-H@jensen.mail.dk

Juniorleder Finn Gjerulff, Hvidovregade 33 A st.mf.
& næstfmd: 2650 Hvidovre

tlf. 50 70 69 57  mail:  fig@gpv.dk

Sekretær: Svend Sejersen, Hvidovregade 31 B st.tv.
2650 Hvidovre * tlf. 36 75 98 62

Henning Godtfredsen
Sognegårds Allé 86, 2650 Hvidovre
tlf. 36 49 58 54, sommer 36 48 58 54

Suppleant: Zygmunt Hartman,
Gl. Køge Landevej 394 A st.mf., 2650 Hvidovre
tlf. 22 67 58 64

Supleant: Kim Broksø Andersen, Næsborgvej 3,
2650 Hvidovre * tlf. 36 47 25 36
Kim_Brok@mail.tele.dk

19
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Program sæson 2004-05

Hver torsdag

juniorskak fra

kl. 18.30-21.00

undtagen på

skolefridage og

hele august

Spillested: Klubhuset
Biblioteksvej 60 A, Hvidovre

2004
1. juni Klublynmesterskab
8. juni Sommer Grand Prix

15. juni Sommer Grand Prix
22. juni Sommer Grand Prix
29. juni Sommer Grand Prix

6. juli Sommer Grand Prix
13. juli Sommer Grand Prix
20. juli Sommer Grand Prix
27. juli Sommer Grand Prix

3. aug. Sommer Grand Prix
10. aug Sommer Grand Prix
17. aug Sommer Grand Prix
24. aug Bemærk: Flyttet fra 31. aug.:

Urmatch,udebane mod Rødovre
31. aug Hvidovre Åben Hurtigturnering

med tidshandicap, 1. + 2. runde
– alle kan deltage

7. sep Hvidovre Åben 3. + 4. r.
14. sep Hvidovre Åben 5. + 6. r.

Sidste frist for tilmelding til HT
& Hvidovre Monradmesterskab

21. sep Hvidovre Åben 7. + 8. r.
28. sep Hvidovre Åben 9. r. +

præmieoverreækkelse

5. okt Hvidovre Monradmestersk. 1. r.
12. okt Bent Kølvig solitaire (præmier)

– for alle medlemmer
 15.-17.okt: Hvidovre EMT  i

Frihedens Idrætscenter
19. okt Hvidovre Monradmestersk. 2. r.
26. okt Hvidovre Monradmestersk. 3. r.

2. nov Holdturneringsuge, 1. r.
9. nov Klubaften

16. nov Holdturneringsuge, 2. r.
23. nov Hvidovre Monradmestersk. 4. r.
30. nov Hvidovre Monradmestersk. 5. r.

7. dec Holdturneringsuge, 3. r.
14. dec Hvidovre Monradmestersk. 6. r.
21. dec Julelyn
28. dec Juleferielukket

2005
4. jan Hvidovre Monradmestersk. 7. r.

11. jan Bent Kølvig – for alle medl.
12. jan Hv. Laaang EMT, 1. r.
18. jan Holdturneringsuge, 4. r.
22. jan Junior Grand Prix, Risbjerggård
25. jan Klubaften
26. jan Hv. Laaang EMT, 2. r.
1. feb Klubmesterskab, 1. r.
8. feb Holdturneringsuge, 5. r.

15. feb Klubaften
16. feb Hv. Laaang EMT, 3. r.
22. feb Klubmesterskab, 2. r.

1. mar Bent Kølvig – for alle medl.
2. mar Hv. Laaang EMT, 4. r.
8. mar Holdturneringsuge, 6. r.

15. mar Klubmesterskab, 3. r.
16. mar Hv. Laaang EMT, 5. r.
19. mar Holdturneringsuge, 7.r. fællesslut
22. mar Klubaften / Klubmesterskab, 4. r.
29. mar Klubmesterskab, 5. r.

5. apr Klubmesterskab, 6. r.
12. apr Klubaften / Klubmesterskab, 7. r.
19. apr Klubmesterskab, 8. r.
26. apr Bent Kølvig – for alle medl.

3. maj Klubmesterskab, 9. r.
10. maj Klubaften
17. maj Klubmesterskab, 10. r., slut
24. maj Klubaften
31. maj Generalforsamling

Sæson 2005-06
7. juni Klublynmesterskab

14. juni Urmatch ude > Valby

30. aug Urmatch hjemme > Rødovre

OBS. Det er kun 2. klasse, der skal spille
på alle 10 KlubMesterskabsdage – se s. 8!!
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Mød Sune Berg Hansen i simultanturneringen
torsdag d. 18. august kl. 15.00
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Danske Bank
Strandmarks Afd.

sponserer
simultanturnering

med
danmarksmesteren
Sune Berg Hansen

Han stiller op til en simultanturne-
ring mod 20 + ca. 15 modstandere
torsdag d. 18. august 2005
kl. 15.00-ca. 17.30 foran Danske
Bank Strandmarks Afd., Strand-
marksvej 18.
(Hvis vejret er for dårligt, rykker
arrangementet ind i Frihedens Bu-
tikscenter, hallen ved biblioteket).
Hvis du vil være sikker på at møde
mesteren, så kan du hente en billet
i DB Strandmarks Afd.
Det er gratis at deltage, men du skal
lægge et depositum på 20 kr., som
du får tilbage, når du har sat dig ved
brættet.
Flotte præmier udsat af DB til de,
der tager point fra Sune. To spillere,
som efter hans opfattelse har gjort
det rigtig godt, modtager ligeledes
en flot præmie udsat af Danske
Bank.

– brug banken, der støtter klubben.

Hvidovre Åben
Skakturnering

2005
Så er den der igen – og du er
velkommen til at ta’ klubløse

gæster med!

   6/9 1. + 2. runde
 13/9 3. + 4.-
20./9 5. + 6.-
27./9 7. + 8.-
 4/10        9. -

Rundestart kl. 19.15 og 21.15
– indskrivning senest 10 min. før

Urmatch
mod Rødovre

på hjemmebane

d. 30. august kl. 19.30
(mød 19.00)

Meld dig til hos
Henning Godtfredsen

Vi ska’ ha’
revanche

– brug banken, der støtter klubben.

Strandmarks Afd.
Tlf. 36 34 24 20
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Hvidovre weekend
EMT 2005

Hvidovre Skakklub afholder igen
en opvarmnings turnering som op-
takt til sæsonens Holdturnering.

Den afvikles som vanligt i de mest
behagelige rammer
– Frihedens Idrætscenter –
5 runder fra fredag d. 21. til søn-
dag d. 23. oktober.

Danske Bank, Frihedens Afd.,
sponserer kr. 500 i præmie til vin-
derne i alle grupper.

Turneringen annonceres i Skakbla-
det nr. 6 (udkommer 15. august) og
i nr. 7 (udkommer 26. september).

Tilmeldingsfristen er torsdag den
13. oktober.

Max. 36 deltagere; ‘først til mølle’.
Vil du være sikker på at få en plads,
så meld dig til snarest hos Bjarne H.

Indskud kr. 100,- medlemmernes
EMTafgift kr. 20 betales af HvS!

Nærmere oplysninger følger – se
opslag i klubhuset.

Bestyrelsen

Hvidovre Skakklub afholder en
EMT-turnering primært for klub-
bens medlemmer. Det er ikke u-
sandsynligt, at Danske Bank leve-
rer præmier i materiel form.
Den afvikles på hjemmebane – i
klubhuset – og i det omfang, der er
plads, kan spillere udefra deltage.
5 runder på tirsdagene 11. og 18.
oktober, 8. 22. og 29. november.
Da KSU endnu ikke har udsendt
tidsplanen for Holdturneringen, kan
mindre ændringer af datoerne fore-
komme.
Turneringen annonceres i Skakbla-
det nr. 6 (udkommer 15. august) og
i nr. 7 (udkommer 26. september).
Tilmeldingsfristen er mandag
den 3. oktober.
Max. 24 deltagere; ‘først til mølle’.
Vil du være sikker på at få en plads,
så meld dig til snarest hos Bjarne H.
da der ‘fyldes op udefra’ fra 15/8.
Indskud kr. 100,- medlemmernes
EMTafgift kr. 20 betales af HvS!
Nærmere oplysninger følger – se
opslag i klubhuset.

Bestyrelsen

Hvidovre tirsdags
EMT 2005

– brug banken, der støtter klubben.



 

Program sæson med ændringer 2005

Hver torsdag

juniorskak fra

kl. 18.30-21.00

undtagen på skole-

fridage + juni

+ august

Spillested: Klubhuset, Biblioteksvej 60 A, Hvidovre

2005 tirsdage. især for seniorer:
7. juni Klublynmesterskab

14. juni Skakhyggeaften
21. juni Sommer Grand Prix
28. juni Sommer Grand Prix

5. juli Sommer Grand Prix
12. juli Sommer Grand Prix
19. juli Sommer Grand Prix
26. juli Sommer Grand Prix

2. aug. Sommer Grand Prix
9. aug Sommer Grand Prix

16. aug Sommer Grand Prix
18. aug. Sune Berg simultan, se program
23. aug Sommer Grand Prix
30. aug Urmatch, hjemmebane > Rødovre

6. sep Hvidovre Åben 1. + 2. r.
med tidshandicap, runde
– alle kan deltage

13. sep Hvidovre Åben 3. + 4. r.
Sidste frist for tilmelding til HT
og Hvidovre Efterår EMT

20. sep Hvidovre Åben 5. + 6. r.
27. sep Hvidovre Åben 7. + 8. r.

4. okt Hvidovre Åben 9. r. +
præmieoverreækkelse

11. okt Hvidovre Tirsdag EMT 1. r.
18. okt Bent Kølvig

– for alle medlemmer
21.-23. okt    EMT i Frihedens Idrætscenter

25. okt Hvidovre Tirsdag EMT 2. r.
1. nov Hvidovre Tirsdag EMT 3. r.
8. nov Holdturneringsuge, 1. r.

15. nov Hvidovre Tirsdag EMT 4 r.
22. nov Holdturneringsuge, 2. r.
29. nov Hvidovre Tirsdag EMT 5. r.

6. dec Skakhyggeaften
13. dec Holdturneringsuge, 3. r.
20. dec Julelyn
27. dec Juleferielukket

2005 torsdage, især for juniorer:
1. sep Skak + intro (evt. hold)
8. sep Skak + undervisning (notation)

15. sep 1. r. klubmesterskab
22. sep Skak + undervisning (notation)
29. sep 2. r. klubmesterskab

6. okt Skak + undervis. (matsætning)
13. okt 3. r. klubmesterskab
20. okt Efterårsferielukket
27. okt 4. r. klubmesterskab

3. nov Skakhygge + undervisning
10. nov 5. r. klubmesterskab
17. nov Skakhygge + undervisning
24. nov 6. r. klubmesterskab

1. dec Skak + evaluering efterår
8. dec JuleLyn

15. dec Juleafslutning
22. dec Juleferielukket
29. dec Juleferielukket

2006
21. jan Junior Grand Prix

(lørdag i Risbjerggård)

Juniorskak:
Juniorerne er også meget velkomne om tirsda-
gen. Alle torsdage fra og med september til og
med maj måned er der speciel juniorskak med
undervisning, turneringer og klubmesterskab
mm. fra kl. 18.30-21.00.

Formand Bjarne Håkansson, tlf. 36 31 26 09


