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Sune Berg vender tilbage mandag d. 16. marts
til underholdning og simultan – pæne præmier af

Danske Bank, Hvidovre – se mere side 18
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Udebane mod et hold, der rummer
navnene Fischer og Marshall. Det er
ildevarslende. Det startede nu meget
godt. Min modstander havde kun én
plan: kongeangreb. Jeg lavede
minoritetsangreb på D-fløjen, vandt
en bonde, stillede min løber på f1,
modtog den tilbudte løber på f3 og
fremtvang overgivelse 21.50. Det er
anden gang, jeg bringer Førsteholdet
foran 1-0.
Rasmus spillede overskarpt, og tyve
min. senere var der udlignet. Et
kvarters tid efter havde Güney forladt
banen med et 0. Stillingen så rimelig
ud, så jeg gætter på en overseelse.
Børge blev udsat for et hidsigt sort
angreb, parerede, og et bondefremstød

e5-e6 åbnede stillingen til det afgø-
rende indbrud: Dh5+ med truslen
Tc7+ og Dg7 mat. Så var der udlignet,
men næsten samtidig måtte Arshak
opgive efter heroisk forsvar.
Så gik der endnu et kvarter. Højgaard
kunne ikke bringe S mod L-slutspillet
over remisgrænsen, og Esben bukkede
under for et K-angreb med D+2T, der
forvandledes til et T-slutspil med to
bønder for lidt. Tibage var Kim, der
uden tvivl skulle have vundet, men
han var for nølende og kom til at give
damen for et tårn.
Det kan godt blive svært, men hvert
halve point tæller. Og jeg fører
kampen om topscorerpræmien.

Svend Sejersen

HT 2008-09   1.-holdet - 2. runde d. 20. november 2008

Odysseus 3 51/
2

- 21/
2

Hvidovre 1

Carsten Straarup 0 - 1 Børge Hjerrild Nielsen

Michael Sommer 1 - 0 Rasmus Agertoft Hansen (R)

Bent Bolvinkel Fischer 1 - 0 Esben Bruun

Michael Marshall 1/
2

- 1/
2

Knud Højgaard

Jan Langkilde Nielsen 0 - 1 Svend Sejersen (H)

Simon Reusch 1 - 0 Kim Frederiksen

Jerry Møller Jensen 1 - 0 Günet Özcan

Henrik Ørnebjerg 1 - 0 Arshak Ikilikian (R)
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HT 2008-09   1.-holdet - 3. runde d. 9. december 2008

Hvidovre 1 51/2- 2
1/2 Perlen 1

Børge Hjerrild Nielsen 1 - 0 Aco Stankovic
Esben Bruun 1 - 0 Adnan Raljevic
Svend Sejersen (H) 1 - 0 Edib Abdagic
Arne Walther Larsen 0 - 1 Rasim Busuladzic
Kim Frederiksen 1/

2
- 1/

2
Dragan Matovic

Henning Jensen 1 - 0 Flemming Søndergaard Jensen
Bent O. Pedersen 0 - 1 Ohran Alic
Güney Özcan 1 - 0 Tomt bræt

Vi havde besøg af Perlen, der har et
stærkt hold. Men det er også en lille
klub, så når afbuddene vælter ind, har
de ikke reserver nok. De lod bræt 8
stå tomt, og førstebrættet mødte ikke
op. Men synderen skal skrives på
tavlen alligevel, for så skal partiet
rates! Lidt retfærdighed er der til.
Børge og Güney blev altså ikke
overanstrengt, og Kim leverede en
sikker remis. Arne og Bent er ikke
rigtig i form for tiden, som det ses.Jeg
lagde ikke rigtig mærke til, hvad der
skete, for jeg blev involveret i et
besynderligt parti. Min modstander
troede, han jagede min c5-springer
hjem, men i stedet hoppede den til b3
med D-T-gaffel. Det afstedkom
hovedrysten og et tiltagende
tidsforbrug. Jeg gav ham unødvendige
modchancer til sidst, men partiet
endte med, at begge vinger faldt
samtidig. Jeg havde dog en time mere
end han.Henning spillede et laaaangt
parti. Modstanderen ofrede ukorrekt

en kvalitet på c3. Senere stjal Henning
en bonde på e6, da modtagelsen af
løberofferet ville frembringe en
springergaffel. Et afgørende
tårnindbrud i træk 48 blev misset, så
det blev i stedet T mod L og B. I træk
88 ofrede Henning kvaliteten tilbage,
hvorefter en hvid fribonde på h-linien
ikke kunne undgås. Sort opgav med
kun et par minutter tilbage. Det viste
sig, at han kunne have holdt remis
mod h-randbonden, selvom kongen
kom helt ovre fra a4! Mere lærerigt
end kønt, men point lugter ikke, som
Vespasian sagde.Esben spillede
afbytningsvarianten i D-gambit, og
vandt kvalitet med en flot finte i træk
14! Derefter spillede han omhyggeligt
modstanderen ud af brættet, fik
fribonden frem til d6 og d7, slog
igennem på f7, og modstanderen
opgav tre træk før matten. Det parti
kan du se side 16. Alt i alt - et flot
resultat mod en i fuld opstilling stærk
modstander.            Svend Sejersen
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Det var straks værre. Rasmus med
sort i en spanier  fik en springer ind på
d3, men senere blev den fanget på b4.
Sådan går det, når man er for fræk.
Højgaard med afbytningsvarianten i
D-gambit vandt en officer med en
bondegaffel. Befriende elementært.
Esben holdt sig heller ikke tilbage og
satte endnu en pind ind på holdkortet.
Jeg blev presset i min Caro-Kann,
men det var selvforskyldt. Jeg turde
ikke tage den gratis e5-bonde, som
Fritz siger var en foræring, og så
mosede han på med farligt, men ikke
helt sundt angrebsspil. Jeg fik ikke
rokeret, der blev ofret kvalitet på f5,

HT 2008-09   1.-holdet - 4. runde d. 12. januar 2009

men jeg fik byttet af til et slutspil,
hvor jeg havde T og 2B mod S og 4B.
Jeg stjal den ene bonde tilbage, og han
fik fribonden frem til g7, hvorefter
han gik i en - ikke selvmat, men
selvtræktvang. Det er dejligt at spille
slutspil!
Arne var stadig ikke i form, og Güney
havde vist skrevet forkert i
kalenderen.
Kim leverede en af sine sædvanlige,
solide remis’er, og takket være vores
tredje reserve Bjørns remis reddede vi
uafgjort. 4 point og et matchpoint. Det
luner alt sammen.

Svend Sejersen

Brøndbyerne 1 4 - 4 Hvidovre 1

Jacob Nielsen 1 - 0 Rasmus Agertoft Hansen (R)

Petruli Petrovski 0 - 1 Esben Bruun

H. J. Nielsen 0 - 1 Knud Højgaard

Johnny Johannesen 0 - 1 Svend Sejersen (H)

Michael Skelbæk 1 - 0 Arne Walther Larsen

Søren Klintsø 1/
2

- 1/
2

Kim Frederiksen

Henning Holst 1 - 0 Güney Özcan

Flemming Dyremose 1/2 - 1/2 Bjørn Hemmingsen (R)
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HT 2008-09   1.-holdet - 5. runde d. 26. januar 2009

Otte mand havde fundet ud til
Frejasgade på Nørrebro, hvor AS04
har nyindrettet sig i en stor
kælderbutik, lidt a la Øbro. Højgaards
nimzoinder endte remis i en solid, ret
lukket stilling 20.28. To minutter
senere opgav min modstander. Han
fik aldrig sine brikker til at spille
sammen og så ikke ret meget, se
partiet side 10. Arne fik en solid
stilling og tog remis. Bent fik ikke
rokeret, blev invaderet via h1, og
opgav 21.20. Lidt senere havde
Güney vundet.
   En time senere bragte Børge os
foran med to. Katalansk med et

AS04 2 4 - 4 Hvidovre 1

Jonel Balnozan 0 - 1 Børge Hjerrild Nielsen

Anders Sønderby 1 - 0 Esben Bruun

Erik Sværke Hansen 1/
2

- 1/
2

Knud Højgaard

Janus Munck Adamsen 0 - 1 Svend Sejersen (H)

Michael Mikkelsen 1/
2

- 1/
2

Arne Walther Larsen

Jesper Aae 1 - 0 Kim Frederiksen

Henning Christensen 1 - 0 Bent O. Pedersen

Hans Haagen Larsen 0 - 1 Güney Özcan

slutspil med lette officerer. Til sidst
var det ligefarvede løbere, men sort
havde pladsmangel og to bønder på
den forkerte farve. Lige til lærebogen.
Esben havde i vanlig stil satset med et
vildt angreb i sin kongeinder. Til sidst
kune han have sat mat, men slog med
den forkerte brik. Ak, ak. Sidste mand
var endnu en gang Kim. Han havde
pådraget sig en svag bonde på g5 og
forsvarede sig i timevis, men til sidst
måtte han give sig.
Med uafgjort holder vi de 50 procent,
både i point og matchpoint. Vi ligger
lunt på en tredjeplads.

Svend Sejersen
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HT 2008-09   2.-holdet * 3. række * 2. runde d. 18. november

2.-holdet tog hul på turneringen i 2.
runde (sad over i 1., da kun 7 hold
stiller op) med mødet hjemme mod
BMS 5 med bl.a. 2 tidligere
hvidovremedlemmer; juniorerne
Jonathan og Benjamin Braüner.
Som det fremgår af resultatskemaet har
de bygget videre på alt det, de lærte i
Hvidovre Skakklub.
Arshak kæmpede længe men forgæves
mod Jonathan.
Jørn Brandt har åbenbart fået noget ud
af træningen med Svend Sejersen og
holdt remis.
Søren gik ind som reserve efter en halv
time men kunne intet stille op; det ville
vi andre givetvis også have haft svært
ved.
Torben stod afgjort bedst, men det
skyldtes måske forbruget af

betænkningstid, for hans vinge faldt,
inden nådestødet kunne sættes ind.
Børge Bengtsen gjorde som han plejer;
spillede stille og roligt og fik en
fornuftig remis.
Bjarne havde hvid mod endnu en junior
og bestemte en åbning, der som
sædvanlig lynhurtigt førte ud af teorien.
Partiet endte med med modstanderens
fremstrakte hånd.
Henning mødte kampens eneste ungmø,
men hun havde også lært lektien og
vandt ret hurtigt.
Finn Gjerulff havde sat sig godt op og
stod til at vinde – hvilket han holdt godt
fast i.
Men 3-5 på hjemmebane er ikke
hamrende morsomt, men vi må bare
videre.

Bjarne Hå

Hvidovre 2 3 - 5 BMS 5
R-gennemsnit:1153 1238

Arshak Ikilikian 1261 0 - 1 Jonathan Braüner 1786

Jørn Brandt 1403 1/2 - 1/2 Michael Vesterli 1463

Søren B. Sørensen (R) 1000 0 - 1 Benjamin Braüner 1271

Torben Henriksen 1106 0 - 1 Sten Vesterli 1126

Børge Bengtsen 1123 1/
2

- 1/
2

Jens Capion 1150

Bjarne Håkansson (H) 1202 1 - 0 Martin Jessen (H) 1086

Henning Gottfredsen 1083 0 - 1 Monika Haubro 1023

Finn Gjerluff 1050 1 - 0 Andreas Høstbo 1000
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Så var det 2.-holdets tur til at tage på
udflugt. Det er ikke muligt at sætte to 8-
mands holdkampe igang samtidig i klub-
husets snævre rammer, men vi beder KSU
tage hensyn dertil – og det sker.
Matchen gik næsten meget godt, og hvis
... og hvis ..., så var det gået endnu bedre.
Arshak på 1.-brættet havde det ikke let,
men måske var det hans nyopfundne
Ikilikian-forsvar, der gjorde udslaget.
Efter flere timers intensiv indsats vandt
han.
Jørn sloges lige så længe, og skønt sorte
brikker fik han en hel pind i kassen.
Bjørn havde glemt, at der var hold-
kamp. Via telefonkontakt til Svend S.
kom reminderen frem, og det samme
gjorde Bjørn en god halv time inde i
kampen.
På et tidspunkt så det lyst ud, men med
få minutter tilbage blev det et 0.

Børges parti så længe lige ud, men slut-
ningen blev som skrevet står endnu et nul.
Bjarne var længe under pres på
kongestillingen, men havde dog den
fordel, at modstanderen havde hvid
løber og a-tårnet låst godt inde af en
velplaceret springer. Det kunne gå til
begge sider, og da Bjarne tilbød remis,
kom hånden ret hurtigt frem.
Steen trådte ind som reserve i Torbens
fravær og klarede debut’en flot. Der
blev ryddet godt ud blandt brikkerne, og
så enedes de om remis.
Henning arbejdede godt og længe, men
så kom der lige en overseelse, som
modstanderen brutalt udnyttede.
Finn arbejde sig stille og roligt frem til
et solidt overtag på 3 bønder, men så
skete ulykken, og modstanderen
snuppede hele poient’et.

Bjarne Hå

HT 2008-09   2.-holdet * 3. række * 3. runde d. 8. december

Brøndbyerne 2 5 - 3 Hvidovre 2
R-gennemsnit:1307 1192

Birger Petersen 1411 0 - 1 Arshak Ikilikian 1261

Ole B. Poulsen 1375 0 - 1 Jørn Brandt 1403

Henry Kilian 1343 1 - 0 Bjørn Hemmingsen 1318

Bruno Clematide 1332 1 - 0 Børge Bengtsen 1123

Benny Bent Bengtson 1319 1/
2

- 1/
2

Bjarne Håkansson (H) 1202

Karl Erik Kristensen 1291 1/
2

- 1/
2

Steen Andersen (R) 1100

Jens Grum-Schwensen 1268 1 - 0 Henning Gottfredsen 1083

Morten S. Dyremose 1123 1 - 0 Finn Gjerluff 1050
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HT 2008-09   2.-holdet * 3. række * 4. runde d. 13. januar

Hvidovre 2 1/2 -  71/2 Valby 2
R-gennemsnit:1199 1634

Arshak Ikilikian 1261 0 - 1 Henri Jensen 1765

Jørn Brandt 1403 0 - 1 Henrik Egede Rasmussen 1713

Bjørn Hemmingsen 1318 0 - 1 Jørgen Lethan 1698

Torben Henriksen 1106 0 - 1 Stig Syndergaard 1701

Børge Bengtsen 1123 0 - 1 Mikael Viggo Mathiesen 1522

Bjarne Håkansson (H) 1202 0 - 1 Martin Skovsø Nielsen 1581

Steen Andersen (R) 1100 0 - 1 Benny Bjertrup 1594

Henning Gottfredsen  1083 1/
2

- 1/
2

Niels Wikman 1502

Hvad skal man sige? I hvert fald en
megastor tak til Henning G, som
forhindrede Valby i at give os et æg.
Det var de ellers temmelig opsatte på;
Min modstander Martin sagde efter vi
var færdige, at holdet regnede med at

have en ordentlig kasse pint med hjem.
Det fik de, men der er jo en forklaring
– se og sammenlign ratingtallene.
Vi gjorde alle, hvad vi kunne, men vi
mødte overmagten, de var bare bedre
end vi.

Bjarne Hå
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HT 2008-09   2.-holdet * 3. række * 5. runde d. 27. januar

Hvidovre 2 3 - 5 AS04 3
R-gennemsnit:1193 1442

Arshak Ikilikian 1261  0 - 1 Bjarne Meldgaard Henriksen 1672

Jørn Brandt 1403 1/
2

- 1/
2

Asger S. Jeppesen 1668

Bjørn Hemmingsen 1318 1 - 0 Aage Niels Christensen 1460

Torben Henriksen 1106 1 - 0 Erik Møllmann 1482

Børge Bengtsen 1123 1/
2

- 1/
2

Jacob Steen Printzlau 1394

Bjarne Håkansson (H) 1202 0 - 1 Allan Daastrup 1373

Henning Gottfredsen 1083 0 - 1 Arnau Oliver Gonzales 1290

Finn Gjerluff 1050 0 - 1 Jonbert Jensen 1197

Om ikke andet, så giver hjemmebanen
dog lidt ekstra kræfter.
Samtlige point er hentet mod stærkere
eller meget stærkere modstandere.
Torbens gevinst over en modstander
med næsten 400 rating mere er rigtig
flot.
Bjørn vandt ligeledes over en noget
højere rangeret spiller; stærkt!
Jørns remis på andenbrættet er
udmærket set i lyset af styrkeforskel-

len – måske er det resultatet af
træningen i skakværkstedet.
Børges indsats mod en betydelig
stærkere spiller er ligeledes yderst
hæderfuld.
Vi har endnu ikke skoret matchpoint,
men hvis de 4 pointhentere fortsætter i
samme spor, lysner det måske forude.
Især, hvis vi andre nuller tager os
sammen.

Bjarne Hå
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Hvid: Janus Munck Adamsen, AS04-2.
Sort: Svend Sejersen, Hvidovre-1.

1. e4 c6 2. Sf3 d5 3. Sc3 Lg4 4. h3
Lxf3 5. Dxf3 d4 6. Lc4 e6 7. Se2 c5
Hvid påstår, han har et
udviklingsforspring og sort en dårlig
løber. Sort påstår, at stillingen er
lukket og solid, og at hvids dronning
står forkert. 8. d3 Sc6 9. 00 Dg3 a6
10. a4(?) Han ser det ikke. Stadig
Dg3. Se5 11. Dg3 Sxc4 12. dxc4
Hvids bondestilling er svækket, og
også feltet d3 (se træk 20). Se7 13. f4
Dc7 Jeg hæmmer f-bonden og
forbereder lang rokade. 14. Ta3?
Hvad mon tårnet har tænkt sig? b3
gav en solidere bondestilling. Sg6 15.
f5 Nu får jeg det hele. D-afbytning,
feltet e5  til springeren. Dxg3 16.
Sxg3 Med Txg3 ville hvids tårne
kunne spille sammen. Se5 17. Tb3?
000 18. fxe6 fxe6 19. Tb6 Et tårn på
skovtur. Sxc4 Jamen, så tag dog den
e-bonde! (19. Txe6? Kd7 og tårnet er
fanget. 20. b3 Kxe6 og
kvalitetsgevinst). 20. Tb3 Nå, ikke?
Ld6 diagram

21. Tf7? Nu vil det andet tårn søreme
også på skovtur! Hvid skulle have
flyttet springeren. d3! Sg3 er nu uden
dækning. Løberen dækker alle trusler
efter 20. Tbxb7 Lxg3. Der truer også
d3-d2. Endelig er der
partifortsættelsen. 22. Txd3 Se5 23.
Txg7 Sxd3 24. cxd3 Resten er teknik.
Tgd8 25. Sh5 Txg7 26. Sxg7 Kd7 27.
b3 Le5 28. Lh6 Tg8 29. Sh5 Kc6 30.
g4 b5 31. axb5 Kxb5 32. opgivet. 32.
Kf2 Kb4; 32. Ld2 Td8.

Noter af Sejersen

De forvirredeforvirredeforvirredeforvirredeforvirrede tårne
Parti fra holdturneringen, 5. runde
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Klubben er nu gået ind i et nyt regn-
skabsår pr. 1. januar 2009, og jeg vil
benytte lejligheden og ønske godt nytår
til alle klubmedlemmer med tak for det
gamle, bl. a. for den smertefrie opgave
jeg har (sammen med Bjarne) at ind-
kræve kontingenter.
Da alle betaler velvilligt til tiden, forlø-
ber denne proces, uden at det er nød-
vendigt at foretage rykkere, ”Og det er
båre dejligt”.

Årsregnskabet er ved at blive afsluttet,
selvom selve skakåret, og dermed
følgende udgifter og indtægter, først
afsluttes med generalforsamlingen i
slutningen af maj 2009.
At regnskabsåret og skakåret ikke
følges ad, har nok sin begrundelse i, at
kommunen tidligere afkrævede regn-
skab af  klubben, når vi fik støtte til
ungdomsafdelingen. Da denne nu er
blevet nedlagt, var det måske igen værd
at overveje, om ikke regnskabsåret
skulle følge skakåret?
Således ville indtægter og udgifter mere
naturligt være relateret til det samme
tidsrum, hvor aktiviteterne foregår og
regnskabets tal dermed være bedre
indikator og beslutningsgrundlag for
fremtidigt budget.

Allerede nu ser det igen ud til at
årsregnskabet, trods stor aktivitet i
klubben, vil udvise et lille overskud.
Når jeg nu ser nærmere på de enkelte

poster, så skyldes overskuddet ikke
alene indtægter fra vor sponsor, Danske
Bank, ordinære kontingentindbetalinger
og indtægter fra en god forvaltning fra
øl- og kaffemandens side, men også
kontingentindtægter fra de ikke aktive
medlemmer.

En særlig tak skal derfor rettes til alle
jer medlemmer, som år efter år betaler
kontingent, og derved støtter klubben,
men som af forskellig grunde ikke
kommer og spiller med.
Kim Broksø, som jo er flyttet til
Jylland, men som har spillet en lille
menneskealder i Hvidovre,
Steen Linderup der ligeledes har sit
hjerte i klubben, og som stadig er
revisor,
Poul Elgaard, som for øvrigt lige er
fyldt 80 år og hermed et STORT
TILLYKKE,
Bjarne Kildeskov, som jo havde 50 års
jubilæum i 2004,
Leon Henriksen, som nærmer sig
pensionsalderen og om ikke så mange
år et 25 års jubilæum, og måske en dag
får tid til at komme ned og spille lidt
holdskak, for vi mangler jo spillere, og
ligeledes
Flemming H. Nielsen, som tidligere har
udtrykt, at der bliver tid til skak, når
pensionsalderen indtræder. Nu bliver
Flemming altså 60 i år og stort tillykke
med det.

Torben

Kassereren ønsker Godt Nytår
til alle klubmedlemmer
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Jeg vil gerne vise to partier fra
gruppe A. Først hvordan Frode kom
galt afsted mod Bo Garner.
Hvid: Bo Garner Christensen,
Faaborg Skakklub
Sort: Frode B. Nielsen, Frederiksberg
Skakforening
Spillet 19/10 2008
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. d4  En usædvanlig,
overordentlig giftig variant, der har
givet mange miniaturer med både
hvid og sort gevinst. Sxe4? Det træk
tror jeg ikke på. 6. De2 d5 7. Sxe5
Ld7 8. Sxc6 bxc6 9. f3 Lb4+ 10. c3 0-0
11. fxe4  Endelig ikke  cxb4? Dh4+.
Men nu er der ikke kompensation for
officeren. La5 12. 0-0 c5 13. Lxd7
Dxd7 14. Le3 Den halvåbne f-linie gør
sorts kongestilling sårbar. Derfor er
det bedre at udvikle angrebsbrikker
end at forsvare bønderne. Tae8 15.
Sd2 Te6 16. Sf3 Tg6?! I håb om at
hvid overser et eller andet. Nu ville
17. Se5 bringe hvid et tårn foran, men
Bo Garner er ude på løjer. 17. Sh4!?
Tg4 18. Sf5 Txe4 19. Dh5 g6 20. Dg5
Dh6 vinder også. Tfe8? f6 21. Sh6+
Kg7 22. Dg3 cxd4 23. Sf5+ Kf7 24.
Sxd4 er ikke rart at spille videre på,
men nu går det stærkt. 21. Sh6+ Kg7

To partier fra
Danske Bank EMT

2008
22. Df6+ Kf8 23. Dxf7+ Dxf7 24. Txf7
mat. Diagram slutstillingen:

Noter af Sejersen

I sidste runde spillede turneringsvin-
deren et parti, der ville have fået
skønhedspræmien, hvis vi havde
udsat en sådan.
Hvid: Dennis Jørgensen, Allerød
Skakklub
Sort: Lars René Andersen, Nordre
Skakklub
Spillet 19/10 2008
1. d4 d5 2. Sf3 c6 3. c4 Sf6 4. cxd5
cxd5 5. Sc3 e6 6. Lf4 a6 7. a3 Le7 8.
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e3 0-0 9. Ld3 b5 10. 0-0 Lb7 11. Tc1
Sbd7 12. Lb1 Hvid viser sine
hensigter. (F.eks. Dd3 og trusler mod
h7). Tc8 Sort giver afkald på
standard-forsvarsmanøvren Te8 fulgt
af Sf8. 13. Se5 Sb6 Nu dækker sorts
springere ikke længere hinanden.14.
Sd3 Sc4 Tvivlsomt. 15. De2 Da5 Sorts
vil trænge ind på D-fløjen. Hvid har
andre planer. 16. Sc5! Et dybt
angrebstræk. Sort får sin vilje på D-
fløjen, men forsvarsbrikken Le7
fjernes fra brættet. Lxc5 17. dxc5 b4
18. axb4 Dxb4 19. Lg5 Sd7 20. e4
Hvid satser hele butikken i
kongeangrebet. Nu bliver det muligt
at føre et tårn til g3 eller h3. f6?
Ifølge Fritz tabstrækket. Dxb2 skulle
holde. 21. exd5 Sxc5 Dækker e6. 21. -
fxg5? 22. Dxe6+ Tf7 23. c6 gik
selvfølgelig ikke. 22. Sa2 Truer D og S
Dxb2 23. Dh5 Der er stil over det. Nu
truer 24. Lxh7+ Kh8 25. Lg6+ Kg8
26. Dh7 mat. 23. -g6? Nu går det helt
galt. -f5  taber langsommere.
Diagram:

Dxg6+ Kh8 26. Tc3 ser vi første gang
ideen med et tårn på 3. række. 25.
Lh6! Bemærk, at 25. Txc4? hxg6
taber. Lxd5 -Dxa2 26. Tc3 26. Tc3
Se5 27. Lb1 Straks Lxh7+ vandt lidt
hurtigere, men det er en mindre
skønhedsfejl. Tb8 Sf3+ 28. gxf3
spærrer for tårnet, men taber
naturligvis også. 28. Tg3+ Kh8 29.
Lxh7! Db7 Txh7 40. Lg7+ Kg8 41.
Lf6+ Kf8 42. Dxh7 er lige ud af
landevejen. 30. Lc2 Se4 31. Lxe4 Lxe4
Diagram:

24. Lxg6 Tc7 I varianten -hxg6 25.

Så er vi klar til slutspurten. 32. Lg7+
Kg8 33. Lxf6+ Sg6 34. Txg6+! Lxg6
35. Dh8+! Kf7 36. Dg7+ Ke6 37.
Dxg6+ Tf7 Kd7 38. Dg7+ Kd6 39.
Td1+ 38. Dg8+ opgivet. Der kunne
følge Kd7 39. Dxf7+ Kd6 40. Td1+
Kc5 41. Dxe6, f.eks. Dc8 42. Dd5+
Kb6 43. Ld4+ Dc5 44. Dxc5+ Kb7 45.
Tb1+ Ka8 46. Da7 mat. Der noget
æstetisk tilfredsstillende ved, at
matkombinationen jager sorts konge
hele vejen fra h8 til a8.

Noter af Sejersen
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Det var julelyn
for fuld udblæsning

Årets JULELYN blev traditionen tro,
afviklet lige så præcist som vi gjorde
det sidste år, og forrige år og, … som
klubben gjorde det for bare 20-30 år
siden? Ligesom juleaften, traditionen
tro med julemad og gaver ikke skal
ændres, ligeså sikkert skal der heller
ikke ændres på traditionen med
klubbens julelyn-arrangement. Men
igennem tiden har der været ændring i
gennemførelsen af arrangementet
hvad angår antallet medlemmer der
deltager. I år deltog der 16 mand
stærk og det er en mødeprocent på
ca.75- 80 % af de aktive spillere. Det
var en flot mødeprocent som befæster
at traditioner er til for ikke at blive
brudt.

Hvordan var det så lige for bare 20-30
år siden, hvor klubben jo var meget
større? Nostalgi jo, antallet af hold og
antallet af spillere som deltog i
julelynturneringen var derfor også
meget større.  Til sammenligning
kunne vi i år forme 8 hold med 2
spillere, som alle spillede indbyrdes
imod hinanden. Men nogen kan
måske huske at ”dengang” kunne der
formes måske 8 til 10 hold med op til
6 spiller på hvert hold. Sidstnævnte
datids arrangementer gav en hel del

mere regnearbejde med point og
korrektioner, og det gav også en noget
mere spændende og lige dyst holdene
imellem.

Men lad fortid være fortid, vi hygger
os selvom det kun bliver til 2 mands
hold.  Holdene blev sammensat på
grundlag af aktuelle ratingtal, hvor
højeste rating på 1. bræt fik laveste
rating på 2. bræt som medspiller,
hvilket ikke nødvendigvis måler
styrken i lynspillet. Tidligere tiders
hold blev til sammenligning endvidere
også sammensat på grundlag af et
særligt lynratingtal som selvfølgelig
derved gav en mere retfærdig
sammensætning af spillerstyrken på
de enkelte hold.

Præmierne er også de samme som
dengang, jeg selv kan huske godt 20
år tilbage. Det er stadig
topscorepræmier samt præmier til 1.
2. og 3. plads, og typisk snaps eller
god chokolade samt vin og portvin.

I år var det fyldte chokolader til
topscorerne, Rød Ålborg til 1.
præmierne, Cogburns Ruby portvin til
2. præmierne og 1 fl. god Savanha
rødvin til 3. præmierne.
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2. række gr.3     1.r 2. r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r Point Mpoint Plac

1 Børge N. 8 2 3 4 5 6 7
Søren B.S. 1 0 2 1 0 0 1 5 6.-7.

2 Rasmus H. 7 1 8 3 4 5 6
Finn G. 2 2 1 0 1 0 1 7 4.

3 Knud H. 6 7 1 2 8 4 5
Henning G. 0 1 0 2 1 0 0 4 8.

4 Esben B. 5 6 7 1 2 3 8
Steen A. 0 0 1 1 1 2 1 6 5.

5 Svend S. 4 8 6 7 1 2 3
Torben H. 2 1 0 0 2 2 2 9 2.

6 Henning J. 3 4 5 8 7 1 2
Bjarne H. 2 2 2 1 2 2 1 12 1.

7 Bent O. 2 3 4 5 6 8 1
Arshak I. 0 1 1 2 0 0 1 5 6.-7.

8 Jørn B. 1 5 2 6 3 7 4
Bjørn H. 1 1 1 1 1 2 1 8 3.

Som noget nyt, var der også
chokolade og rødvin til 4. og 5.
pladserne, hvidvin til 6. pladsen samt
til 7. og 8. pladserne var der
chokoladefrøer. Altså ingen gik
tomhændet hjem denne jul.

Julen er gavernes tid, og de første
blev uddelt tirsdag d. 16. december.
Deltagerne i julelyn nærmest
kappedes om at give og tage imod –
op til mange gange i løbet af de 10
minutter.
Som tilskuer er det enormt under-
holdende at se, hvad der bliver foræret
væk; en mat i to træk, der ikke bliver
effektueret. En dronning, som sættes i

slag. En afdækker, som hiver et gratis
tårn ud af spillet – og så videre.

Trods metoden for sammensætning af
holdene var der over de 7 spillerunder
en lige og spændene kamp om
placeringerne.
Resultatet af anstrengelserne er sat på
skema, og topscorer på 1. brættet blev
Rasmus Hansen på korrektion foran
Henning Jensen.
Topscorer på 2. brættet blev Bjørn
Hemmingsen.
Endnu engang en stor tak til arran-
gøren Henning J. for endnu et hygge-
ligt og velafviklet arrangement.

Torben
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Holdturneringen 3. runde hjemme
d. 9. december 2008
Esben Bruun, Hvidovre
Adnan Raljevic, Perlen

1. d4 e6 2. c4 d5 3. Sc3 Sf6 4. cxd5
Afbytningsvarianten – den store mode
i Ydre Ovre. Vi er i hvert fald fem,
der spiller den. exd5 5. Lg5 Sbd7 6.
e3 c6 7. Ld3 Da5 8. Dc2 Lb4 9. Sge2
00 10. 00 Te8 11. a3 Ld6 12. Lf4
Søger afbytning af den gode løber.
Le7(?) Afbytning var bedre. Nu bliver
det trangt med pladsen. 13. b4 Dd8?
Db6 var det eneste. 14. Sb5! Sf8 cxb5
15. Lc7 havde han ikke set. 15. Sc7
Lg4 16. Sxa8 Dxa8 Stillingen er
udsigtsløs for sort. 17. Sc3 Lh5 18.
Tfb1 Gør klar til minoritetsangrebet.
Lg6 19. b5 Tc8 20. Dd2 b6 21. bxc6
Lxd3 22. Dxd3 Txc6 23. Tc1 a6 24.
f3! Den rigtige plan. Det mobile
bondecentrum tromler sort. Pointen
ligger uden for Fritz’ horisont. Sg6
25. Lg3 Te6 Nytteløst. 26. Te1 b5 27.
e4 dxe4 28. fxe4 Tc6 29. d5 Lc5+ 30.
Kh1 Tc8 31. d6 Td8 32. e5 Sh5 33.
Se4 Lb6 34. Tac1 La5 35. Tf1(?)
Te3 Lb6? Han skulle have modtaget

tilbuddet: Sxg3 36. Sxg3 Sxe5,
selvom det ikke havde hjulpet meget.
36. Sc5 Sg5 var mere målrettet. Da7
Han skulle have byttet på g3. 37. Dd5
Sf8 38. Lh4 Tb8 39. d7 diagram

Esbens perleparti

Nu er det slut. Fribonden er på 7.
række, dækningen af f7 er afbrudt, og
matten er nær. 39. -Sf6 Der er nogen,
der ikke er meget for at opgive. 40.
Lxf6 gxf6 41. Txf6 Lxc5 42. Txf7!
Te8 43. e6 Txf8+ Kxf8 41. Tf1+
vinder selvfølgelig også. Sg6 44.
Txc5 Sf8 45. Dg5+ opgivet. (Sg6 46.
Dxd8+ Sf8 47. Dxf8). Et effektivt
angreb.       Noter af Sejersen
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En miniature med en lækker
kombination. Det drømmer vi alle
sammen om at spille. Denne gang
lykkedes det for Henning Gottfredsen.

Hvid: Steen Andersen
Sort: Henning Gottfredsen
Spillet 8/1 2009

1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 Den
moderne, kritiske variant. b5 4. a3
Meget tamt. Nu beholder sort
gambitbonden uden sværdslag. Vil
man sætte stillingen på spidsen, kan
der spilles 4. -a4!? 5. e5!?. Også 4.
Sc3 og 4. b3 er set. h6 Overflødigt. 5.
Sc3 a6 6. Sc3 Lb7 7. Le2 Sf6 8. 0-0
e6! Bedre end at slå e-bonden. 9. e5
Se4 10. Dc2 Sxc3 11. Dxc3 Le7 12.
Le3 0-0 13. b3 cxb3 14. Dxb3 Ld5
15. Dc2 Sc6 16. Sd2 Lg5 17. Lxg5? -
Lxe3 var ingen trussel. fxe3 ville give
et solidt bondecentrum. Så hvid burde
have fortsat med 17. Se4. 17. -Dxg5
Truer mat på g2. Sort vinder
materiale. 18. Lf3 Eller 18. Sf3 Sxd4

Parti fra
Vinterturneringen

19. Dd3 (19. Sxg5 Sxc2 koster en
kvalitet ekstra) Sxf3+ 20. Dxe5, og
sort fører med tre bønder. 18. -Sxd4
19. Dc3?? Efter 19. Dd3 Dxe5 20.
Te1 Sxf3+ mangler hvid stadig tre
bønder. Men nu kommer trækket! 19.
-Se2+! opgivet. Se slutstillingen.

Hvid havde valget mellem 20. Lxe2
Dxg2 mat, og 20. Kh1 Sxc3.

Noter af Sejersen
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KlubNyt
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Benyt gerne gironummer

6478948
Hvidovre Skakklub

2650 Hvidovre
når du betaler kontingent.

Det er også muligt at betale over

Netbank
Når du er inde i din Netbank, skal du:
1. vælge kontooverførsel.
2. vælge den konto, som pengene

skal overføres fra.
3. skrive det beløb, der skal betales.
4. Dernæst skrive skakklubbens

kontonummer, som er: reg.nr.
3307 og kontonr. 6478948.

5. Til slut godkende betalingen.

Endelig kan du vælge at betale

kontant til kassereren eller for-
manden.

Husk at betale kontingent
pr. kvartal i 2008-09:

Seniorer 230 kr.
Studerende 160 kr.
Pensionister 160 kr.
Dobb. medlemsskab 160 kr.
Pens. dobb. medlem. 95 kr.
Passiv 95 kr.

senest den sidste bankdag
i februar, maj, august og

november måned

Sune Berg
vender tilbage

Mandag den 16. marts 2009
tager den tredobbelte
Danmarksmester igen imod
modige spillere til endnu en
simultandyst i
Hvidovre Skakklub.
Det sker kl. 19.00 i Aktivitets-
huset, Hvidovregade 49.

Inden han kaster sig over os ved
brætterne, vil han indføre os i
nogle af sine mange erfaringer
fra hans partier rundt om i den
store verden.

Har du lyst til at deltage, så send
en mail eller ring til formanden
snarest muligt. Så skal du også
møde kl. 18.45 for at holde din
plads, da byens borgere også
bliver inviteret til begivenheden.

Det er gratis at deltage! Til
gengæld har Danske Bank,
Hvidovre, udsat pæne præmier
til de(n), der tager halve eller
hele point fra stormesteren.
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Redaktion:
Bjarne Håkansson
      (ans.)
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Næste nr. er planlagt
udsendt
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Sidste frist for
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Formand: Bjarne Håkansson, Hvidovregade 27 B st.tv.
2650 Hvidovre,  M: 20 32 45 71
formand@hvidovre-skakklub.dk

Kasserer: Torben Henriksen, M. Bechs Allé 65,
2650 Hvidovre, tlf.: 36 75 70 85
wewerhen@yahoo.dk

Næstfmd: Henning Jensen, Lange-Müllersgade 2, 3.tv.
2100 Kbh. Ø, 82 33 10 29, M:26 33 12 70
1029@ab-nymindegaard.dk

Ejd.chef: Henning Gottfredsen
Sognegårds Allé 86, 2650 Hvidovre
tlf. 23 64 07 42

Sekretær: Bjørn Hemmingsen,Fjeldstedvej 15
2650 Hvidovre, tlf. 36 34 17 76
hemmingsen@post.cybercity.dk

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

Suppleant: Jørn Brandt, Brøndbyskel  20
2650 Hvidovre, tlf. 36 75 06 33 & 40 38 92 50
kj@kjbrandt.dk
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Program for sæson 2008-09

Februar
17. VT 6. runde
24. 1.hold  HT hj. 6. runde
25. 2.hold HT  ude 6. runde

Marts
3. VT 7. runde

10. Klubaften
14. 1.hold  HT ude 7. runde

2.hold HT  hj. 7. runde
Begge hold spiller i Ballerup,
Tapeten, kl. 13.00

16. kl. 19.00 Sune Berg i
Aktivitetshuset, Hvidovre-
gade 49. Tilmelding nødv.

17. VT 8. runde
24. Klubaften
31. Klubaften

April
7. Klubaften

14. VT 9. runde
21. Klubaften
28. Klubaften

Maj
5. Klubaften

12. Klubaften
19. Klubaften
26. Generalforsamling

Juni
2. Klublynmesterskab
9. Klubaften

16.
23.
30.

Julr
7.

14.
21.
28.

August
4.

11.
18.
25.

September
1.
8.

15.
22.
29.

Oktober
6.

13.
20.
27.
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HVIDOVRE
SKAKBLAD

Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 2 * Maj 2009  * 58. årgang

3 skrappe spillere gav Sune Berg modstand. Fra venstre: Svend Sejersen tog 1/2,
Rasmus Hansen slog hårdt og nappede 1/1, mens Steen Linnerup var tilfreds med 1/2

Gammel     Ny klubmester 2009

– igen stort tillykke
Børge Hjerrild Nielsen
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HT 2008-09 1.-holdet * 1. række * 6. runde d. 24. februar 2009

Min modstander fik revanche for et
parti i Valby EMT for nogle år siden.
Han spillede en variant, jeg (som
sædvanlig) ikke kendte, men i
modsætning til det normale slap jeg
ikke godt fra det, selv om jeg
kæmpede længe imod. Derfor fik jeg
ikke set så meget til de øvrige partier,
men skemaet taler vist for sig selv.
Heltene hedder Esben, Arne og
Güney, der lavede vores tre halve
point. Børge blev udsat for et hårdt,
vedholdende angreb. Måske mangler
der et træk på gennemskrivnings-
listen, for der står 1-0 efter et træk,

der giver en uklar, tilsyneladende lige
stilling. Kim manglede skarphed mod
vores gamle bekendt Peter Køhler.
Han spiller simpelthen for lidt til at
komme op i omdrejninger. Henning
overså en afdækker, tabte en bonde,
og spillede derefter skarpt, men det
var ikke modstanderen, der tabte
hovedet. Bent tabte, men jeg kan
afkode noteringslisten. Nu skal vi tage
os sammen i sidste runde for ikke at
rykke ned. Den eneste virkelig gode
nyhed: jeg kan ikke længere indhentes
og har sikret mig topscorerpræmien.

Svend Sejersen

Hvidovre 1           11/2 -  61/2 Frederiksberg 3

Børge Hjerrild Nielsen 0 - 1 Morten Agervig Helles
Esben Bruun 1/2 - 1/2 Michael Wiinberg Olesen
Svend Sejersen (H) 0 - 1 Knud Larsen
Arne Walther Larsen 1/2 - 1/2 Jørgen Falkesgaard
Kim Frederiksen 0 1 Peter Køhler
Henning Jensen 0 - 1 Ole Overmark
Bent O. Pedersen 0 - 1 Dennis Lauge Rose
Güney Özcan 1/2 - 1/2 Bo Pagh
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HT 2008-09 1.-holdet * 1.række * 7.runde d.14. marts 2009

Første parti blev afgjort kl. 14.00 på
bræt 2, hvor Øbrospilleren ikke mødte
modstand, for at udtrykke det diplo-
matisk. En halv time senere var Arne
blevet fejet ud af brættet. I en 1. e4 c5 2.
c3 sicilianer fik modstanderen møvet
bønderne frem til e5 og d6. Et kvarter
efter var det Güneys tur til at smutte
hurtigt hjem. Fem min. i halv fire spurgte
Kim, om han skulle spille på gevinst i en
lige stilling. Jeg frarådede det, og han
tog remis.
Jeg spillede en modtaget D-gambit og
kom til at lave en teoretisk nyhed i træk
7. Derefter spillede jeg for forsigtigt og
måtte give en kvalitet i træk 20. Fire
træk senere ofrede min modstander ukor-
rekt kvaliteten tilbage, men fik alligevel
farlige trusler. Han havde brugt temme-
lig meget tid, så jeg brugte det gamle
trick at ofre en bonde for at gøre stillingen
maksimalt indviklet. Det lykkedes per-
fekt. Han overså flere genveje til gevin-
sten og endte med at overskride i en klar

remisstilling. Samtidig vandt Børge. Han
havde fået en fribonde, og dronningen
trængte ind og understøttede den.
Højgaard spillede fransk med Lb4. Han
fik ikke stillingen befriet ordenligt, dø-
jede med den dårlige løber på d7, og
16.40 opgav han videre modstand.
Mod slutningen kunne man aflæse af
resultattavlen, at vi var ved at være red-
det. Esben fjernede enhver tvivl ved at
vinde det sidste parti. Han insisterer på
hver gang at spille, som om han prøver
at vinde den skønhedspræmie, der ikke
er udsat, men det gør jo ikke noget, når
han vinder.
Vi endte på en femteplads, 1 point over
nedrykningsstregen. Jeg sikrede mig
topscorerpræmien. Det blev til 6 af 7,
vist min hidtil bedste score. Vores debu-
tant Güney nåede med 3,5 de 50%, klart
godkendt. Bedste reserve blev Højgaard
med 2. Jeg vil også rose Bjørn for den
halve, han hjalp 1.-holdet med.

Svend Sejersen

Øbro 2 41/2 - 31/2 Hvidovre 1
Nils Petersen 0 - 1 Børge Hjerrild Nielsen
Martin Reib Petersen 1 - 0 Rasmus Agertoft Hansen (R)
Niels Kirkegaard 0 - 1 Esben Bruun
Claus Pakmor 1 - 0 Knud Højgaard (R)
Sebastian Bender 0 - 1 Svend Sejersen (H)
Sixten M. Thestrup 1 - 0 Arne Walther Larsen
Peter Dürrfeld 1/2 - 1/2 Kim Frederiksen
Søren Møller Hansen 1 - 0 Güney Özcan
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1.holdet – 1. række, gruppe 1
slutstillingen i KSUs holdturnering 2008-2009

1.r 2. r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r Point Mpoint Plac

1 Fr.berg 3 2 3 4 5 6 7 8
Point/plac.   11/2      2  41/2  41/2  61/2  61/2  31/2 29 8 4

2 Øbro 2 1 8 3 4 5 6 7
Point/plac.   61/2      3    5    7  51/2  51/2  41/2 37 12 1

3 K41 4 7 1 2 8 4 5 6
Point/plac.    4    6    3  41/2    6  51/2  41/2  331/2 11 2

4 Odysseus 3 6 7 1 2 3 8 5
Point/plac.    5  51/2  31/2    1    2   31/2   3  231/2 4 7

5 Perlen 1 8 6 7 1 2 3 4
Point/plac.    3  51/2  21/2  31/2  21/2  21/2   5 241/2 4 6

6 Brøndby. 1 4 5 8 7 1 2 3
Point/plac.    3  21/2  21/2    4  11/2  21/2  31/2 191/2 1 8

7 Hvidovre 1 3 4 5 6 8 1 2
Point/plac.    4  21/2  51/2    4    4  11/2  31/2 25 5 5

8 AS04 2 5 2 6 3 7 4 1
Point/plac.    5    5  51/2  31/2    4  41/2  41/2 32 11 3

Endnu en sæson er slut. Som det
fremgår af skemaet, endte vores 1.-
hold på 5.-pladsen. Det er et
avancement i forhold til 2007-08,
hvor resultatet blev en 6.-plads.
Tillykke!!
Kampen om 4.pladsen stod mellem os
og Frederiksberg 3 – som afgjorde
dén sag, da de i 6. runde
lammetævede os på vores
hjemmebane med sæsonens værste

resultat. En kedelig overraskelse, men
måske havde gæsterne forberedt sig
bedre end til forrige møde.
Holdet har undervejs spillet fuldtalligt
i 3 runder, mens der i to runder – 2. og
4. – måtte sættes ikke mindre end 3
reserver ind.
Det kan man ikke umiddelbart
uddrage nogen lære af resultat-
mæssigt. Der er ingen tvivl om, at alle
har ydet deres bedste. red.
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Sådan gik det til på 1.-holdet

Nr. Navn 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I alt
1 Børge Nielsen 0 1 1 – 1 0 1 4
2 Esben Bruun 0 0 1 1 0 1/2 1 31/2

3 Svend Sejersen 1 1 1 1 1 0 1 6
4 Arne W. Larsen 1/2 – 0 0 1/2

1/2 0 11/2

5 Kim Frederiksen 1 0 1/2
1/2 0 0 1/2 21/2

6 Henning Jensen 0 – 1 – – 0 – 1
7 Bent O. Pedersen 1/2 – 0 – 0 0 0 1/2

8 Güney Özcan 1 0 1 0 1 1/2 0 31/2

R Rasmus Agertoft H. – 0 – 0 – – 0 0
R Knud Højgaard – 1/2 – 1 1/2 – 0 2
R Arshak Ikilikian – 0 – – – – – 0
R Bjørn Hemmingsen – – – 1/2 – – – 1/2

Pointhøsten er lidt spredt fordelt. Mest
iøjnefaldende er Svend Sejersen, som
i den grad levede op til sit optimis-
tiske efternavn. Suverænt højeste
score med 6/7!!!
Et andet flot resultat stod Güney for,

idet han præsterede 3,5 – 50 % – i sin
første sæson som holdspiller, endda
på førsteholdet.
Knud Højgaard gjorde det godt som
reserve og sikrede holdet 2 point.

red.
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HT 2008-09 2.-holdet * 3. række * 6. runde d. 25. februar 2009

Så skete det: Der røg et matchpoint
ind på kontoen!
Godt med et halvt på 1.-brættet og
tilsvarende på det 8.

Flot af trioen Torben, Bjørn og Børge.
Vi holder fortsat en 6.-plads, og den
placering skal meget gerne fastholdes
i sidste runde. red.

Frederiksberg 5 4 - 4 Hvidovre 2

Peter Frahm 1/2 - 1/2 Rasmus Agertoft Hansen (R)
Asbjørn Weile Nonboe 1 - 0 Arshak Ikilikian
Rolf Ejlertsen 1 - 0 Jørn Brandt (H)
Poul Jakobsen 0 - 1 Bjørn Hemmingsen
Leif Eriksen 0 - 1 Torben Henriksen
Per Hattens 0 - 1 Børge Bengtsen
Werner Ring 1 - 0 Henning Gottfredsen
Nina Fønss 1/2 - 1/2 Finn Gjerluff

Hjertesvigt
Det sker dagligt rundt om i landet; et

hjerte svigter, og skal den pågældende
fortsætte en fornuftig tilværelse, skal

der hjælpes så hurtigt som muligt.
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HT 2008-09 2.-holdet * 3. række *  7. runde d. 14. marts 2009

Det var så sidste runde, og alle har
vist godt af en sommerpause.
Der blev uddelt øretæver – det må
man erkende.
Men tappert kæmpet af de tre

remis‘er: Bjørn, Steen og Finn.
De herrer holdt nullet fra døren og
sikrede dermed, at 6.-pladsen blev hos
os. Hverken udrykning eller
nedrykning! red.

Hvidovre 2 11/2 -  61/2 K 41 5

Arshak Ikilikian 0 - 1 Egon Laugesen
Jørn Brandt (H) 0 - 1 Søren Skovsø Nielsen
Bjørn Hemmingsen 1/2 - 1/2 Mads Hou
Torben Henriksen 0 - 1 Jørgen Kamp Nielsen
Børge Bengtsen 0 - 1 Ole Gjelstrup
Steen Andersen (R) 1/2 - 1/2 Lars Pommerencke
Henning Gottfredsen 0 - 1 Henning P. Mikkelsen
Finn Gjerluff 1/2 - 1/2 Hans-Erik Them Sørensen

Hjertestart
Hvidovre Badminton Club – HBC – har
anskaffet en hjertestartermaskine, som vi har
fået lov til at benytte, såfremt .... Den befinder
sig næsten lige inden for døren til hallen, og i
klubhuset tv i gangen hænger en entydig
brugsvejledning. Må den forblive ubenyttet!
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2.holdet – 3. række
slutstillingen i KSUs holdturnering 2008-2009

1.r 2. r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r Point MP Plac

1 BMS 5 2 3 4 5 6 7 8
Point/plac.    31/2       5   21/2     4    1    –     1 17 3 5

2 Brøndby. 2 1 8 3 4 5 6 7
Point/plac.   41/2       1     5    2     7     2    – 211/2 6 4

3 Hvidovre 2 7 1 2 8 4 5 6
Point/plac.     –     3     3    1/2     3     4   11/2 15 1 6

4 AS04 3 6 7 1 2 3 8 5
Point/plac.     2    –    51/2     6     5     2     5 251/2 8 3

5 Frberg 5 8 6 7 1 2 3 4
Point/plac.     1   11/2     –    4     1    4     1 121/2 2 7

6 K 41 5 4 5 8 7 1 2 3
Point/plac.     6   61/2   31/2     –    7     6   61/2 351/2 10 2

7 Oversidder 3 4 5 6 8 1 2
0 0 8

8 Valby 2 5 2 6 3 7 4 1
Point/plac.     7     7   41/2   71/2     –    6    7 39 12 1

Du kan selv se det; hvis bare vi havde
nappet 1,5 mere fra BMS 5, så var det
os, der havde siddet på 5.-pladsen.
Det husker vi til næste år.
Man kan roligt indrømme, at vi var et
pænt stykke fra toppen, Valby var
stabilt stærke; dem møder vi ikke til
næste år.

2.-holdet er også rykket et trin på
placeringstavlen, men i modsætning
til 1.-holdet blev det et dyk ned til 6.-
pladsen.
Det bliver spændende at se, hvordan
den kommende sæson spænder af –
det vil være rart at stige til vejrs.

red.
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Sådan gik det til på 2.holdet

Nr. Navn 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I alt
1 Arshak Ikilikian 0 1 0 0 0 0 1
2 Jørn Brandt 1/2 1 0 1/2 0 0 2
3 Bjørn Hemmingsen – 0 0 1 1 1/2 21/2

4 Torben Henriksen 0 – 0 1 1 0 2
5 Børge Bengtsen 1/2 0 0 1/2 1 0 2
6 Bjarne Håkansson 1 1/2 0 0 – – 11/2

7 Henning Gottfredsen 0 0 1/2 0 0 0 1/2

8 Finn Gjerulff 1 0 – 0 1/2
1/2 2

R Søren S. Sørensen 0 – – – – – 0
R Steen Andersen – 1/2 0 – – 1/2 1
R Rasmus Agertoft H. – – – – 1/2 – 1/2

Vi må konstatere, at i modsætning til
1.-holdets pointfordeling, så er holdets
beskedne pointhøst temmelig jævnt
fordelt. Alle har stort set været lige
gode om slutresultatet.
Bjørn i førertrøjen er jo blot 1/2 foran
de 4 forfølgere Jørn, Torben, Børge
og Finn.

Henning tog beskedne 1/2 – men
hvilken halv! Det skete i en match,
hvor han således reddede holdet fra et
grimt æg.
Steen imponerede. Efter adskillige års
fravær fra skak, trådte han 3 gange ind
som reserve og gik ud med 2 halve.

red.
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Det blev jo allerede afsløret på
forsiden, at Børge Hjerrild Nielsen tog
„sin“ titel tilbage.
Der var ellers spænding hele vejen, og
både Knud Højgaard, Rasmus
Agertoft Hansen – og Børge – havde
alle 5,5 før 9. og sidste runde.
Knud så afgjort med den største

forhindring; Svend Sejersen. Der
skulle satses, det blev der – og så
vandt Svend.
Både Børge og Rasmus fik has på
deres modstandere og endte lige med
6,5. I kraft af en lidt bedre korrektion
blev Børge klubmester 2009 –
TILLYKKE red.
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De 3 spillere i 1. klasse – Bjørn
Hemmingsen, Arne Rasmussen og
Erik Friberg – kæmpede indbyrdes
om placeringen.
 Det endte med Bjørn som vinder (og
oprykker) men blot 1/2 foran Arne,
der ikke tabte ét eneste parti. Flot.
Erik Friberg var mere beskeden og
endte som nr. 3 – og på en samlet 5.-
plads i turneringen.

I 2. klasse lagde vinder (og oprykker)
Torben Henriksen med 6,5/9 klar
afstand til forfølgerne.
Børge Bengtsen kan det der med at
nusle brikkerne og blev nr. 2 med 5 p.
Steen Andersen kom ind fra venstre
(eller var det højre?) og lod sig ikke
dupere; det blev til en imponerende
3.-plads.

red.



1212

Den firdobbelte Danmarksmester Sune
Berg Hansen stillede op til underhold-
ning, rådgivning og simultanskak mod
de fremmødte forventningsfulde spillere.
Første gang han stillede op i Hvidovre,
mistede han blot 1/2. Anden gang slog
Esben ham med sort. Denne gang var
der tre, der tog point! Rasmus Hansen
besejrede stormesteren med sorte brik-
ker, mens Steen Linnerup og Svend
Sejersen tvang GMeren til at give remis!
En meget stærk indsats af de 3.
De flotte resultater blev honoreret med
pæne præmier, som klubbens sponsor,
Danske Bank Hvidovre, havde stillet til
rådighed.
Sune Berg havde indledt seancen med
et interessant foredrag om, hvordan han
har nået den absolutte europæiske top i
Skak. Hovedbudskabet var naturligvis,
at man skal investere tid og kræfter i sin

sport, være ærgerrig og mål-
       rettet. På et vist

Succes mod Sune Berg den 16. marts 2009
tidspunkt i karrieren må man finde ud af,
hvad man specielt er god til og vide-
reudvikle dette samtidig med, at man er
bevidst om at forbedre sine svagere sider.
Det positive i dette budskab var, at også
ældre skakspillere kan blive markant
bedre, hvis de følger disse regler.
Stormesteren fulgte de gode råd op med
at gennemgå et parti spillet mod en ung
stormester, Emanuel Berg. Her demon-
strede Sune, at han gik efter og fik en
stilling, som passer til hans spil og hans
temperament; stor tålmodighed!.
Som han sagde: Har man først opnået en
fordel, så handler resten af spillet om at
bevare denne fordel gennem hele partiet,
hvilket Sune Berg gjorde – og vandt!
Arrangementet foregik i Aktivitetshuset
på Hvidovregade i et stort, lækkert lokale
med luft og højt til loftet. Deltagerne ud-
trykte stor tilfredshed med det spæn-
dende og interessante arrangement.

red.En dybt koncentreret Svend S. (tv) mens

 Henning J. er på vej til overgivelse
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Finns gevinststilling mod Sune
   Spillet ved simultanen 16.03.2009
   Hvid: GM Sune Berg Hansen 2544
   Sort: Finn Gjerulff 1050
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. e3
Rubinstein-varianten i Nimzo-indisk.
Lxc3+ 5. bxc3 0-0 6. Ld3 Sc6 7. Se2
Med de to sidste usædvanlige træk er vi
kommet ud af teorien. b6 8. 0-0 Lb7 9.
e4 h6 10. e5 Sh5? 11. g4  Springeren er
fanget. Det var det, tænker Sune og slap-
per af. Dh4 12. gxh5?? Den springer
løber jo ingen vegne. Hvis Sune havde
set, hvad sort truer med, ville han have
sikret stillingen først med 12. f3. 12. -
Sxe5! Stillingen er nu lige, men meget
ubehagelig for hvid. Fritz regner 13.
dxe5 Lf3 14. Le4 Dg4+ 15. Sg3 Lxd1
16. h3 Dh4 17. Txd1 Tad8 18. Td4 De7
for hvids bedste fortsættelse. Tre lette
officerer vejer ca. en dronning op, men
derudover har hvid syv svage bønder!
Tre-fire af den slags stillinger, og
simultanspillerens nattesøvn er ødelagt.
13. f3? Diagram

Nu giver Sxf3+ 14. Txf3 (14. Kg2??
Dxh2#) Lxf3 15. Df1 Dxh5 sort en vundet
stilling. Han har tårn og tre bønder for to
lette, og hvids bondestilling og kongesik-
kerhed er elendig. Nåh, men hvor længe
var Adam i Paris? 13. -Lxf3? 14. dxe5 Nu
mangler sort to officerer, og den hvide
konge flygter i sikkerhed på de sorte felter.
Dg4+ 15. Kf2 Dg2+ 16. Ke1 Lxh5 17.
Tf2 Dh1+ 18. Kd2 Dxd1+(?) Fratager
sort de sidste chancer for at true med noget
og evt. fremprovokere en fejl. 19. Kxd1
c5 20. Kc2 Lg6 21. Sg3 Lxd3+ 22. Kxd3
Kh7 23. Se4 Kg6 24. Lf4 f5 25. exf6 gxf6
26. Tg1+ Kh5 Eller Kh7 27. Tfg2. Truer
Tg6 fulgt af Txh6#, og hvis 27. -Tg8, så
28. Txg8 Txg8 29. Sxf6+ Kh8 30. Txg8#.
27. Ld6 Tf7 28. Sxf6+ opgivet. Matten
kan kun forsinkes nogle få træk. Partiet er
ikke noget særligt, men diagramstillingen
er mindeværdig.        Noter af Sejersen

Sune Berg
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Sune Berg
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Hvid: Carsten Bahn
Sort: Kim Broksø

Et holdskakparti fra 01.02.2002
 Jeg ville gerne have bragt et mere aktuelt
parti, men det kniber med leverancerne.
1. d4 g6 2. c4 Lg7 3. Sc3 c5 4.  d5 d6 5.
e4 Sd7 6. Dc2 a6 7. a4 Sgf6 8. Sf3 0-0
9. Le2 b6 10. 0-0 Lb7 Her har løberen
ingen fremtid. Sorts muligheder ligger i
et fremstød med e- eller f-bonden. 11.
Tb1 Dc7 12. Lf4 Sg4 13. h3 Sge5 14.
Sd2 f5 15. Lg5 f4!? 16. Lxe7 Tf7 17.
Lh4 h6 18. f3 g5 Sort satser på et angreb
på kongefløjen. Hvid kan prøve at få
modspil ved at åbne b-linien. Sort har
ikke helt kompensation for bonden. 19.
Lf2 Sf8 20. Tfc1 Sfg6 21. b4 Lc8 Bedre
-a5 for at forhindre 21. a5. 22. Tb3 Dd7
23. bxc5 bxc5 24. Tcb1 Sh4 25. Lxh4(?)
Åbner g-linien for sort. gxh4 26. a5 Lf6
27. Tb8 Ta7?! Sort satser alt på kon-
geangrebet. Txb8 28. Txb8 Lc8 og så
holde de hvide tårne ude med løberne
var det solide. 28. Sa4 Tg7 29. Lf1?
Dækker ikke noget! (Kh1! for at komme
ud af bindingen). Dxh3 Med sort fordel
30. Sb6? se diagram

Gør ondt værre. Lc8 kom aldrig i spil,
men nu har sort så meget angreb, at han
kan undvære den. Txg2+  31. Lxg2 Tg7
32. Txc8+ Kh7? Jeg kan godt huske,
hvorfor jeg ikke bragte partiet i sin tid.
Der er lidt for mange unøjagtigheder.
Efter -Kf7 Sættes løberen imellem på
e7, og angrebet slår igennem: 32. -Kf7
33. Tc7+ Le7 34. Sb3 Sxf3+ 35. Kf1
Sh2+ 36. Kg1 f3 37. Tb2 fxg2 38. Dxg2
Sf3+ 39. Kf1 Txg2 40. Txg2 Dh1+ 41.
Kf2 h3 42. Tg3 Sg5 med truslen Dh2+.
33. Sb3 Sxf3+ 34. Kf1 Sh2+ 35. Kg1
Le5 Sætter proppen i før afdækker-
skakken.
Men nu har hvid remis med 36. Td8.
Han har så meget træ, at sort må tage de
evige springerskakker. 36. Kh1? Dg3
37. Lh3? Det rene ophørsudsalg. f3??
Dxh3! 38. Tb2 (Hævnskakken Th8+
kan indskydes) Sf3+ 39. Dh2 Tg1 mat.
38. Lf5+ Tg6 39. Tc7+?
Sort er færdig efter Lxg6+. Kg8 40.
Lxg6 f2 41. Lh7+? 41. Tc8+ Kg7 42.
Lh5 og hvid dækker mattruslen på f3.
Efter -Sf3 har hvid evig skak på c8 og
c7. Hvis kongen går til f6, følger Tf7+
og Tg7+. 41. -Kh8 42. Lf5 Sg4? Truer
mat på h2, men -Df3 mat! havde været
nemmere. 43. Tc8+ Kg7 44. Tc7+ Kf8
45. Sd7+ Ke8 46. Sd7+ Kd8 46. Sf6+
Sxf6 47. Tc8+ Ke7 48. Tc7+ Kf8 49.
opgivet. Springeren går imellem på  e8.
Spillet kunne have været bedre, men
underholdningsværdien er i top!
Noter af Sejersen

Et godt slagsmål
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Fordelen ved at opfinde et begreb som
minimalskak er, at nu ved mine mod-
standere ikke, om jeg er løbet tør for
ideer og er ved at falde i søvn, eller
om jeg i virkeligheden spiller yderst
snedigt. Metoden giver i hvert fald
flere point, end stillingerne berettiger
til. Se nu bare, hvordan det gik Esben.

Parti spillet i Vinterturneringen den
4. december 2007

Hvid: Svend Sejersen
Sort: Esben Bruun

1. d4 Sf6 2. Sf3 g6 3. g3 Det var ikke
meget, jeg dengang kendte til Esbens
spil, men han havde lige krøllet Ras-
mus sammen med sort i en klassisk
kongeinder: lukket centrum, angreb
på kongefløjen osv., så sådan en
stilling ville jeg i hvert fald ikke give
ham. Lg7 4. Lg2 d6 5. 0-0 0-0 6. c3
Et typisk minimal-træk. Det er så pas-
sivt, at det gør ondt. Ideen er at holde
feltet d4, hæmme Lg7 og undlade det
sædvanlige d4-d5, der ville give en
lukket stilling. c5 7. Sbd2 Sc6 Jeg
regnede med. at Esben nok ville kom-
me farende.
Han skuffer mig ikke. nu øjner jeg en

ny minimalmanøvre: 8. dxc5 dxc5
Med en åben d-linie har et sort konge-
angreb ikke mange muligheder for at
lykkes. 9. Sb3 c4 Det var en indrøm-
melse. Bedre var nok -Sd7 og en lang-
som befrielse af stillingen. Nu kan jeg
håbe på, at c-bonden er kommet for
langt frem. 10. Sbd4 Ld7 11. Dc2
Dc8 12. Td1 Te8 Sorts plan er e7-e5.
Jeg beslutter mig til at stille en brik i
vejen på e5. 13. Sxc6 Sxc6 14. Se5
Lxg2 15. Kxg2 Sh5 16. Sf3 e5 17. e4
Nu var jeg godt tilfreds. Lg7 er muret
inde, jeg har sikret mig feltet e3 til
løberen, og jeg har spil i d-linien. 17. -
Sf4+(?) Lovlig optimistisk. 18. Lxf4
18. gxf4 Dg4+ kommer naturligvis
ikke på tale. Jeg ville stå med en rui-
neret kongestilling. 18. -exf4 19. Td5
Jeg har et tempo til overs og sikrer
mig forpostfeltet og fordoblingen på
d-linien. fxg3 20. hxg3 Dg4 Noget
optimistisk. Dc7 fulgt af Tad8 ligner
en remis. 21. Te1 Tad8 22. Dd2
Kampen står om d-linien. Dc8 23.
Ted1
Det er sjældent, man får lov til at lave
Aljechins kanon. Lf6 24. Df4 for fire
træk siden troede sort, at han havde et

Mere minimalskak
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angreb på konge-fløjen. Her spiller
Fritz7 Te6, mens Fritz11 foretrækker
Kg7. Begge bedømmer stillingen helt
lige. 24. -De6? Det koster en bonde.
25. Td6 De7 Lf6 er tabu, fordi Td1
hænger, men jeg kan aflede sorts
dækning af feltet e5 26. Txd8 Txd8
27. Txd8 Dxd8 så jeg kan jage løbe-
ren med tempo 28. e5 Lg7 så jeg får
åbnet mod c-bonden, der var kommet
for langt frem - i hvert fald i denne
variant. 29. Dxc4 h6 Hvis sort når at
spille De7, tvinges mine officerer til
passiv dækning af e5. Den bonde må
jeg se at få byttet af. 30. e6 De7 31.
exf7 Dxf7 Her var det måske bedst at
bytte dronninger og prøve at vinde et
langt, besværligt slutspil. Jeg valgte i
stedet at beholde dronningerne på
brættet, få b- og c -bonden væk fra de
sorte felter og satse på hvids angrebs-
muligheder med D+S. 32. Dc8+!?
Kh7 33. b3 Dd5 Bindingen af sprin-
geren er generende. 34. c4 De4 35.
Dh3 Fritz foretrækker det enkle Dc8-
d7-d5 for at ophæve bindingen. g5 36.
g4 Kg8 Le5 fulgt af Lf4 havde været
meget generende. 37. Dg3 h5? Se
diagram

38. Kh3 38. gxh5? g4 var for meget at
håbe på. Nu opdagede Esben, at 38. -
h4 kan besvares med 39. Sxg5. Efter
Dh1+ 40. Dh2 Df1+ 41. Dg2 holder
narrestregerne op. Fritz besvarer 38. -
h4 med 39. Db8+ Lf8 40. Sxg5. Det
ser også ud til at virke. 38. -De2? Nu
kollapser sort. 39. gxh5 De6+ 40. Dg4
De2 41. Sxg5 Nu skal sort forhindre,
at De6+ fulgt af De8+ ender med mat.
På 41. -Dxf2 er 42. Df3 Dc5 43. Dd5+
den sandsynlige slutning. 41. -Df1+
42. Dg2 opgivet.
Minimalskak har intet at gøre med at
finde de objektivt bedste træk hele
tiden. Det går ud på at spille solidt og
forhindre modstanderen i at spille det
spil, han gerne vil.
    Noter af Sejersen



1818

Alec Guinness: Jørn Brandt
The Hangman: Svend Sejersen

En engelsk komedie. Foregår i det
Herrens år 2008, 2. december.
1. c4 g6 Jørn vil gerne spille engelsk,
så selvfølgelig vælger jeg noget andet.
2. Sc3 Lg7 3. e3 Ret passivt. d6 4. d4
Sf6 5. g3 En uskøn stilling med poten-
tielt svage hvide felter. 0-0 6. Lg2 c6
Hvis man vil have en urutineret mod-
stander til at lave en fejl, giver  opstil-
linger uden fastlagte bønder gode
muligheder.7. Sf3 Lg4 8. 0-0 Dc8?!
Rent fusk. Jeg truer med at afbytte
Lg2 og derved svække de hvide felter
i hvids kongestilling.
Håndledsparaden er nu 9. Te1 for at
kunne besvare Lh3 med Lh1. 9.
Dc2(?) Den første lille synd. Lh3 10.
Te1 Lxg2 11. Kxg2 d5 Jeg spiller på
at gøre hvids løber dårlig. 12. c5? Den
anden synd.
Nu kan hvid kun befri løberen ved at
svække bondestillingen. Klart bedre
var 12. b3, så løberen kan komme i
spil via b2 eller a3. 12. -Sbd7 Et
vanskeligt valg. Alternativet var Sb8-
a6-c7 med herredømme over feltet d5.
13. e4 Giver en tilbageble-ven bonde,
men det var nødvendigt. Fejlen kom i
12. træk. dxe4 14. Sxe4 Sxe4 15.
Dxe4(?) Synd nr. 3. Efter 15. Txe4
har hvid en gratis tårnfordobling. e6
16. Lg5 h6 17. Lf4(?) Synd nr. 4. 18.
Ld6 ville genere sort meget. Sf6 18.

Dc2 Td8 19. Dc1(?) Synd nr. 5.
Bonde h6 kan ikke erob-res, så hvid
opnår blot at skulle bruge to tempi til
at udvikle a-tårnet i stedet for ét. Kh7
20. Ld2(?) Synd nr. 6. Bedre var 20.
Le5. Så er løberafbyt-ningen nærmest
uundgåelig, og presset mod d4 blevet
mindre. Td5 Bedre end skabelontræk-
ket Sd5. 21. Se5 Df8 Dækker f7, over-
dækker h6, og gør plads for a-tårnet.
22. Lc3 Tad8 Sort er færdigudviklet
og øver maksimalt pres mod d4. 23.
Df4 Kg8 Jeg dækker f7 for at frigøre
springeren. 24. Tad1? (Sf3) Synd nr.
7. Syv småfejl har nu akkumuleret sig
til en sort fordel, der indbringer en
bonde. Sh5 25. Df3 Lxe5 26. Txe5
dxe5 giver trækomstil-ling. Txe5 27.
dxe5 Txd1 28. Dxd1 Dxc5 se
diagram

Syv små synder
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En bonde er vundet, men ikke partiet.
Hvids eneste chance er nu at trænge
ind med dronningen og se, hvad der
sker: 29. Dd8+ Kg7 (Kh7 30. Dc7)
30. Ld2! Dc2 (-Dd5+ går ikke pga 31.
Dxd5 cxd5 32. g4 med springerfangst)
31. Dd4, og hvid kan vist holde remis.
Men tabet af bonden får hvid til at
tabe modet. 29. Dd2? Tabstrækket.
Dd5+ 30. Dxd5 exd5 Gør plads til
kongen på e6. 31. Kf3 Sg7 32. Lg2
h5 33. Lg5 Se6 Kf8 34. Lh6 bringer
ikke sort videre. Men 33. -Sf5 var
måske bedre for at forhindre 34. Le7
34. Lf6(?) Kf8 35. Ke3 Ke8 36. h4
Kd7 37. f3 Passivt forsvar holdt
længere. c5 Endelig ikke hxg4 38.
fxg4, og hvid får en fribonde på h-
linien. 38. g4 b5 39. gxh5 gxh5 40. f4
Sd4 Det er længe siden, sort spillede -
Lh3, men jeg skal love for, at hvids
hvide felter stadig er svage. 41. f5!?
Ikke nogen fejl, men en sidste chance.
Hvid får dog en fribonde. Sxf5+ 42.
Kf4 Ke6 43. Kg5 d4 44. Kxh5!? d3
45. opgivet. Lidt tidligt, men Jørn
stolede på, at jeg havde tingene under
kontrol. Jeg havde ventet 45. Lg5
Sg3+, og nu enten 46. Kh6 Kxe5 47.
h5 Se4 48. Lc1 d2 49. Lxd2 Sxd2 50.
Kg7 Se4 51. h6 Sf6, -  eller 46. Kg4
Se4 47. Le3 d2 48. Lxd2 Sxd2 49. h5
Kxe5 50. h6 Se4.    Noter af Sejersen

Skakværkstedet
er navnet på det tilbud, som
klubben tilbyder frem mod
ferieperioden.
Det er Jørn Brandt og Svend
Sejersen, der er ophavsmænd
til aktiviteten.
Der vil blive kigget nøje på
såvel åbninger som midtspil-
let og slutspillet.
Der dukker sikkert også nog-
le gode tips op!
Det vil være Svend, der tager
værktøjskassen med – incl.
en bærbar PC-er, hvor alle
træk bliver vist for delta-
gerne.
Skakværkstedet – Skaksko-
lens afløser – afvikles i klub-
huset fra kl. 19 til 22.
Hvilke ugedagene (det bliver
ikke tirsdage) får du oplyst i
tide.
Ddin deltagelse betales af dit
kontingent.

red.
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På utallige opfordringer. Jeg bryder
mig ikke om at bringe partier, bare
fordi de er dårlige. Men et dårligt parti
med et pudsigt forløb kan lige gå. Især
hvis nogen kan lære noget af det.
Jeg skulle møde Arshak i Vinterturne-
ringen.
I løse partier plejer jeg at prøve at
gendrive hans for det meste usunde,
overoptimistiske angrebsspil for at
skærpe mine taktiske færdigheder,
men et koordineret parti er noget helt
andet.
Der bør man ikke løbe nogen risiko,
og så er tålmodighed og positionelt
spil et godt våben.

   Hvid: Svend Sejersen
   Sort: Arshak Ikilikian
Spillet den 17.marts 2009

1. d4 e6 2. c4 Arshak er begyndt at
besvare 2. e4 med det elendige f5?,
men jeg ville jo hellere give ham en
lektion i positionsspil. f5 3. Sc3 a6?
Et håbløst træk. Det rene tidsspilde. 4.
g3 Sf6 5. Lg2 c6? Hvordan har sort
tænkt sig at få D-fløjens officerer i

spil? Nu går jeg efter et slutspil mod
den dårlige løber. 6. Lg5 Le7 7. e3 0-
0 8. Sge2(?) Det normale Sf3 er
bedre. d5 9. b3 Da5 10. 0-0 Sbd7 11.
Dc2 g6(?) Nu kan Lc8 ikke blive
dårligere. Så mangler jeg bare at få
afbyttet Le7. Sf4 Sb8 Te8 gik lige
(13. Sxe6? Lb4) 13. Sd3 Dd8 14. Se5
Sbd7 15. a3? Dér var jeg ikke vågen.
Sort kan nu vinde en bonde. Sxe5 16.
dxe5 Se4? Sg4! 17. Lxe7 Dxe7 fulgt
af -Sxe5, og sort står i overkanten. 17.
Lxe7 Dxe7 18. cxd5!? Jeg skulle lige
se, om... Sxc3?? Jo, han overså mel-
lemtrækket. 19. d6 Garderet fribonde,
minoritetsangreb på D-fløjen, general-
afbytning. Sort kunne roligt opgive.
Dg5 20. Dxc3 Ld7 21. b4 Tac8 22.
Db2 h5 Han skulle vel aldrig håbe på
et lille kongeangreb? 23. f4 Dh6 På -
Dg4?  24. Df2 truer 25. h3. Sort må
spille 24. -h4, og efter gxh4 trænger
hvids tårne ind i g-linien. 24. h4
Lukker og slukker. b4? Ikke at det gør
nogen forskel, men nu slipper jeg for
minoritetsangrebet. Bonde c6 er
grydeklar. 25. Tac1 Dg7 26. Tc5 Le8
27. Tfc1 Db7 28. Dc3

GrineprisenGrineprisen

GrineprisenGrineprisen

Grineprisen(
( (

Grineparti
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Tag et blik på diagramstillingen. Det
er nu, der skal grines. Jeg spillede på
at give sort en dårlig løber. Det ser
ikke ud til, at han har prøvet at forhin-
dre det. 28. -Kf7 29. Lxc6 Vi er nået
til generalafbytningen. Lxc6 30. Txc6
Txc6 31. Dxc6 Dxc6 32. Txc6 Ta8
33. Tc7+ Ke8 34. Th7 Td8 35. Te7+
Kf8 36. Txe6 Ta8 37. Txg6 a5 38.
Tf6+ e6 vandt vel hurtigere, men det
er jo moderne at lege sørøver. Ke8 39.
Txf5 axb4 40. axb4 Ta4 41. Txh5
Txb4 42. e6 Tb1+ 43. Kf2 Nu kryber
jeg i ly på f3, og så kører bønderne.
b4 Nå, det blev ikke engang nødven-
digt. 44. Th8#

Noter af Sejersen

Benyt gerne gironummer
6478948

Hvidovre Skakklub
2650 Hvidovre

når du betaler kontingent.

Det er også muligt at betale over
Netbank

Når du er inde i din Netbank, skal du:
1. vælge kontooverførsel.
2. vælge den konto, som pengene

skal overføres fra.
3. skrive det beløb, der skal betales.
4. Dernæst skrive skakklubbens

kontonummer, som er: reg.nr.
3307 og kontonr. 6478948.

5. Til slut godkende betalingen.

Endelig kan du vælge at betale
kontant til kassereren eller for-
manden.

Husk at betale kontingent
pr. kvartal i 2008-09:

Seniorer 230 kr.
Studerende 160 kr.
Pensionister 160 kr.
Dobb. medlemsskab 160 kr.
Pens. dobb. medlem. 95 kr.
Passiv 95 kr.

senest den sidste bankdag
i februar, maj, august og

november måned
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1. Valg af dirigent

2. Protokol

3. Bestyrelsens beretning

4. Det reviderede regnskab

5. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget

6. Valg

På valg er:

- Bjarne Håkansson, formand, genopstiller

- Bjørn Hemmingsen, sekretær, fratræder.

Bestyrelsen foreslår Jørn Brandt

- Arshak Ikilikian, 1. suppl. genopstiller

- Bestyrelsen foreslår Steen Andersen som

2. suppl. for 1 år

- Steen Linnerup, revisor, genopstiller

7. Eventuelt

Endelig dagsorden
for Hvidovre Skakklubs ordinære generalforsamling tirsdag den 26.
maj 2009 kl. 19.30 i klubhuset, Biblioteksvej 60 A
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Redaktion:
Bjarne Håkansson
      (ans.)

Redaktionen sluttet
d. 26. april 2009

Næste nr. er planlagt
udsendt
august 2009.

Sidste frist for
artikler,
egne partianalyser,
turneringsreferater
etc.:
tirsdag den 21.
juli 2009
til Bjarne

HVIDOVRE

SKAKBLAD

www.hvidovre-skakklub.dk
Klubhuset, Biblioteksvej 60 A

(lige overfor HBC-hallen)

Bestyrelsen 2008-09
Formand: Bjarne Håkansson, Hvidovregade 27 B st.tv.

2650 Hvidovre,  M: 20 32 45 71
formand@hvidovre-skakklub.dk

Kasserer: Torben Henriksen, M. Bechs Allé 65,
2650 Hvidovre, tlf.: 36 75 70 85
wewerhen@yahoo.dk

Næstfmd: Henning Jensen, Lange-Müllersgade 2, 3.tv.
2100 Kbh. Ø, 82 33 10 29, M:26 33 12 70
1029@ab-nymindegaard.dk

Ejd.chef: Henning Gottfredsen
Sognegårds Allé 86, 2650 Hvidovre
tlf. 23 64 07 42

Sekretær: Bjørn Hemmingsen,Fjeldstedvej 15
2650 Hvidovre, tlf. 36 34 17 76
hemmingsen@post.cybercity.dk

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

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

23
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Program for sæson 2009-10
Maj

5. Klubaften
12. Klubaften
19. Klubaften
26. Generalforsamling

Juni
2. Klublynmesterskab
9. Klubaften

16. SommerGP
23. SommerGP
30. SommerGP

Juli
7. SommerGP

14. SommerGP
21. SommerGP
28. SommerGP

August
4. SommerGP

11. SommerGP
18. SommerGP
25. Urmatch Rødovre, hjemme

September
1.
8.

15.
22.
29.

Oktober
6.

13.
20.
27.

November
3.

10.
17. Lukket pga kommunevalg
24.

December
1.
8.

15. Julelyn
22.

2010
Januar

5.
12.
19.
26.

Februar
2.
9.

16.
23.
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Der er fuld fart på Sommer Grand Prix turneringen,
som løber over 10 tirsdage med slut

den 18. august
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Den glade klubmester 2009 klapper kærligt vandrepokalen
med endnu en indgravering af navnet:

Børge H. Nielsen

Hvidovre Kommune arrangerede den
16. juni en aktivitet, der skulle
tiltrække fædre med for meget sul på
bugen (for lidt motion!).
Alle sportsklubber i kommunen blev
opfordret til at stille op, og Henning
Gottfredsen og Henning Jensen
stillede endnu en gang op med

brætter, brikker og ure i den dertil
opstillede pavillon.
Forvarslet til begivenheden var meget
kort, og det prægede besøgstallet; der
var ikke megen fut i fædrene.
Vi fik ikke umiddelbart nye medlem-
mer, men H & H skal have tak for
indsatsen.

Fut i Far
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Klublynmesterskabet 2009

Rasmus A. Hansen
ny klublynmester

Der var kamp fra første til 13. og sid-
ste runde. Igen var de to klubmester-
skabskombatanter i drabelig strid.
Både Rasmus og Børge kom igennem
med "nul huller", men Rasmus
Hansen nøjedes med 2 remiser, hvor
Børge Nielsen måtte leve med 3.
Vi ønsker Rasmus tillykke med titlen.

I 1. klasse var Arne Rasmussen sikker
vinder, og allerede efter 11 runder var

Erik Friberg i 2. klasse sikker på
sejren.
Det var en lang og krævende aften,
hvor tilskuerne som sædvanlig havde
stor fornøjelse af at følge med i alle de
uudnyttede vinderstillinger, og de
mange fejltræk, der fandt vej til de
sagesløse brikker. Men alle 14
deltagere (det højeste antal i flere år)
tørrede sveden af panden og kastede
sig ivrigt ud i næste runde.

Turneringsskemaet med samtlige resultater
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Skakpræmieudstilling
på Hovedbiblioteket

Da DR 1s TV-serie Krøniken blev
annoceret i starten af året, fik Svend
Sejersen den gode ide at lave en ud-
stilling over en særlig side af skakken:
Præmierne!
I perioden, – hvor klubben for 15.
gang medvirkede i Hvidovre
Kommunes projekt Aktiv Sommer –
blev udstillingen sat op foran og i
udstillingslokalet på hovedbiblioteket

i to montrer, hvor de unikke præmier
var behørigt låst inde.
For at give beskueren et dybere
indtryk af deres oprindelse og
baggrund, skrevSvend – som det
fremgår af fotoet – historien for de
enkelte vindersymboler.
De vil blive optrykt i her i bladet over
3-4 nr. som en føljeton.

red.

Præmie-

udstil-
ling
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Hvidovre Skakklub
Pokaludstilling

Ide, opstilling og tekst:
Svend Sejersen

Hvidovre Skakklub
Hvidovre Skakklub blev stiftet i 1942.
Hvidovreborgere havde indtil da spillet
skak i Valby, men under krigen blev der
indført spærretid, og så kunne man ikke
nå at komme hjem fra Valby i tide. Hvis
man blev antruffet på gaden i spærre-
tiden, risikerede man at blive skudt.

Sportspræmier skifter gennem tiderne.
Jeg har brugt Hvidovre Skakklubs
pokaler til at berette lidt om pokaler
og præmier. Pokalerne fortæller deres
egen historie. Nogle præmier er
almindelige og tidstypiske. Nogle er
meget specielle eller unikke.
Indgraveringerne giver årstal, og
navne på begivenheder og vindere.
Jeg har gengivet alle indgraveringer
på præmierne og prøvet at finde ud af,
hvad de betyder. Mange vil kunne
finde navnet på et familiemedlem eller
en gammel nabo eller kollega her.
Hvis nogen kan komme med uddy-
bende oplysninger om pokalernes
historie, så kontakt mig bare:

Svend Sejersen
31 47 44 10

svendsejersen@gmail.com

Pokaler
Etymologi
Etymologi er læren om, hvad ord kom-
mer af.
Ordet pokal stammer fra det gamle Græ-
kenland.
Græsk: baukalis krus, kar, ofte af keramik.
Italiensk: boccale
Fransk: bocal
Tysk: Pokal
På engelsk bruger man ordet cup om en
sportspræmie.
Historie
En pokal er egentlig et stort drikkebæger på
en fod. Enten af keramik, metal eller glas.
Pokaler blev selvfølgelig et statussymbol,
og konger, kejsere, hærførere og fornem-
me mennesker konkurrerede om at have
det flotteste service og de flotteste pokaler,
når de serverede for deres gæster. Man
kunne imponere gæster ved at forære dem
det bæger eller glas, de havde drukket af.
Forhandlinger foregik dengang som nu
ofte over en god middag. Med drikke-
varer.
Når en romersk hærfører havde sluttet en
alliance med en germansk høvding,
forærede han ofte glas eller bægre til ham.
Et fornemt eksempel fra Danmark er de to
sølvbægre fra Hobyfundet, et gravfund på
Lolland fra romersk jernalder, nok fra det
første århundrede. Muligvis havde romerne
værksteder, hvor man seriefremstillede
sølvbægre til gavebrug.

Præmie-

udstil-
ling
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Præmie-

udstil-
ling

Pokalen, udformet som en
lysestage, stammer fra en årlig
turnering aftalt mellem seks
arbejderskakklubber. Firmanavnet
er indgraveret med dertil
fremstillede punsler, den øvrige
tekst med et roterende værktøj.
Hvidovre Arbejderskakklub er
nok blevet indgraveret, efter at
Skakklubben Frederiksholm
fusionerede med
Hvidovre Arbejderskakklub.
Pokalen er fremstillet som „fusk“
på Raadvad Knivfabrikker, hvor
turneringerne også blev afholdt.
Råmaterialerne er 24 mm messing-
plade (den runde øverste del og den
runde sokkel), 16 mm
messingplade (de to plader i
bunden), og 13 mm rundstokke af
ibenholt. Dengang blev der nok
målt i danske og engelske tommer.
Ibenholt anvendtes til knivskafter,
og messingplade i enderne af
skaftet blev brugt for at skabe en
solid forbindelse til knivbladet.
Der er ikke sparet på materialerne.

Lysestagen vejer imponerende
6,149 kg og må være en af
Danmarks tungeste skakpræmier.
Hver af de deltagende klubber har
fra Raadvad Knivfabrik modtaget
en sådan lysestage, hvor Raadvad
indgraverede årets resultater.  Altså
1948 2.-præmie  osv. 4- P  i 1950
må være en delt 4.-5.-plads.
Ved den sidste turnering kunne en
af de deltagende klubber ikke stille
de krævede 30 mand til holdet, og
man lavede et krumspring, så 15
mand kunne møde halvdelen af
hvert af de andre hold. Derefter gik
turneringen i sig selv.
Fusk
Det var dengang almindeligt på
arbejdspladser, at medarbejdere
kunne blive på arbejdspladsen efter
fyraften og fremstille ting til eget
brug. Det betragtedes som en del af
lønnen og kaldtes „fusk“. Det var
længe inden skattevæsenet opfandt
det imaginære begreb „sort
arbejde“.
Man må ikke tro, at arbejderne på
Raadvad Knivfabrik stjal
materialerne til lysestagerne.
Arbejdsgiverne ville gerne støtte
det sociale liv og sammenholdet på
arbejdspladsen og gøre noget for
deres dygtige medarbejdere og
håndværkere. Så der har sikkert
været en mundtlig aftale.
Der findes stadig virksomheder
med en medarbejderskakklub.

Præmie fra 1948
AKTIESELSKABET

RAADVAD KNIVFABRIKKER

SKAKKLUBBEN
FREDERIKSHOLM

HVIDOVRE  ARB. SKAKKLUB

1948 2. P.  1949 2. P.  1950 4. P.  1951  1. P.
1952 1. P.  1953  5. P.  1954 5. P.  1955  2. P.
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Aktiv Sommer 2009

Som sædvanlig modtog Hvdovre
Skakklub en opfordring fra Hvidovre
Kommune om at medvirke i somme-
rens tilbud til de skoleferierende børn.
Som sædvanlig – og for 15. gang i
træk – stillede klubben op, og det var
som i de seneste år Henning Gott-
fredsen og Henning Jensen, der påtog
sig opgaven.
Det foregik i Hovedbibliotekets ud-
stillingslokale, hvor der hver tirsdag
eftermiddag i juli måned var åbent for
børnene – og adskillige forældre.
Det store gulvspil står til fri afbenyt-
telse hele måneden, og tirsdag kl.

15.30 er bræt og brikker parat til at
modtage de unge brugere. Den første
gang kom der 10 – temmelig mange,
og det påvirker støjniveauet.
De to timer bliver brugt til at give lidt
fiduser, til en hurtig simultan og så til
det, de fleste fremmødte ser hen til:
Dagens turnering.
Der er guldmedalje til dagens vinder,
sølv og bronze til de to efterfølgende.
Da en af drengene havde vundet sin 2.
sølvmedalje spurgte han Henning G.,
om han måtte bytte den til en af guld!
Jo, det er ikke kedeligt at være in-
struktør for børn. red.

Henning Jensen (th) underviser
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Hjertesvigt
Det sker dagligt rundt om i landet; et hjerte

svigter, og skal den pågældende fortsætte
en fornuftig tilværelse, skal der hjælpes så

hurtigt som muligt.
Henning Gottfredsen og

Svend Sejersen har fået særlig uddanndelse.

Urmatchen 2009 Hvidovre – Damhus
Fra urmatchen på hjemmebane i 2007, hvor Hvidovre vandt

I skrivende stund er der to uger til den
traditionelle årlige kamp mellem de to
omegnsklubber, derfor kommer resul-
tatet først med i næste nr.
Hvis du studser over over navnet, er
det rimeligt nok. I sommerens løb er
Rødovre Skakklub og Vanløse
Skakklub fusioneret under det nye

navn: Damhus Skakklub.
Klubberne har aftalt, at Hvidovre
sender en liste med deltagere og deres
rating, hvorefter Damhus sætter et
hold med ca. samme ratinggennem-
snit.
God kamp. Må de bedste vinde. Lad
det være vi! red.
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Hjertestart
Hvidovre Badminton Club – HBC – har
anskaffet en hjertestartermaskine, som vi har
fået lov til at benytte, såfremt .... Den befinder
sig næsten lige inden for døren til hallen, og i
vores klubhus tv i gangen hænger en entydig
brugsvejledning. Må den forblive ubenyttet!

Navn Rating ELO
1   Børge Hjerrild Nielsen 1971 2073
2 Poul Elgaard 1909 0
3  Rasmus Agertoft Hansen 1874 2001
4  Esben Wilson Bruun 1866 1916
5 Svend Sejersen 1863 1977
6  Knud Højgaard 1817 1912
7 Arne Walther Larsen 1661 0
8 Kim Frederiksen 1653 0
9 Henning Jensen 1640 0

10 Bent O. Pedersen 1611 1912
11 Güney Özcan 1498 0
12 Leon Henriksen 1460 0
13 Bjørn Hemmingsen 1413 0
14 Jørn Brandt 1392 0
15 Arshak Ikilikian 1236 0
16 Torben Henriksen 1218 0
17 Børge Bengtsen 1184 0
18 Steen Andersen 1161 0
19 Bjarne Håkansson 1115 0
20 Finn Gjerluff 1088 0
21 Henning Gottfredsen 1000 0
22 Søren Bang Sørensen 1000 0
23 Mink Bolø 0 0
24 Bjarne Kildeskov 0 0
25 Flemming Holten Nielsen 0 0

Styrkeliste
hentet på DSUs hjemmeside d. 11. august 2009
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Kend dine klassikere
Paul Morphys historie kan bl.a. læses
i Wikipedia. Lad os se det parti, som
samtiden gav titlen Det evigt skønne
parti. Partiet blev spillet i en loge i
Pariseroperaen.
Forestil jer sceneriet. Den 21-årige
amerikaner er rejst til Europa, hvor
han slår alt og alle. Han tiltrækker sig
opmærksomhed fra jetsettet, der jo
som bekendt elsker at sole sig i
berømtheder.
Hertug Karl II af Braunschweig-
Lüneburg var blevet afsat af en
borgeropstand i 1830 og var flygtet i
eksil, men han havde inden sikret sig
en formue i et passende skattely.
Hvem grev Isouard var, har jeg ikke
kunnet finde ud af.
Hertugen og greven har held med at
lokke Morphy med i operaen, hvor de
sidder og spiller skak, mens
„Barberen i Sevilla“ går over de skrå
brædder. Det kan sammenlignes med
en moderne familie, hvor man
foretager sig alt muligt andet, mens
fjernsynet stadig går, fordi ingen har
slukket det.

Hvid: Paul Morphy
Sort: hertug Karl von Braunschweig
og grev Isouard i konsultation.
Philidors forsvar, spillet oktober 1858.
1. e4 e5 2. Sf3 d6 3. d4 Lg4?  Sd7 4.
dxe5 Lxf3 Ikke dxe5 5. Dxd8+ Kxd8
6. Sxe5. 5. Dxf3 dxe5 6. Lc4 Hvid har

to officerer i spil, fordi Lc8 har
trukket to gange, og dronningen blev
gratis udviklet. Sf6 7. Db3
dobbeltangreb på f7 og b7. De7
Notabiliteterne vil efter 8. Dxb7 bytte
dronninger med Db4+. 8. Sc3! c6 De
herrer sort har sikkert følt en dyb
lettelse over at undgå bondetabet. 9.
Lg5 Sort er hårdt presset. Den bedste
chance for at holde partiet er nu Dc7.
Fritz foreslår Sa6, men det er kun
fordi kollapset af den sorte
bondestilling efter 10. Lxa6 ligger
uden for horisonten.b5? Jo, Lc4 er
generende, men dette hjælper ikke!
10. Sxb5! cxb5?? -Db4+ 11. Sc3
Dxb3 12. axb3 taber langsommere.
11. Lxb5+ Sbd7 12. 0-0-0 Td8 13.
Txd7 Dette skinoffer vinder endnu et
tempo. Txd7 14. Td1 De6 se diagram:

Dengang var det almindeligt, at man
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lod modstanderen afslutte en smuk
kombination i stedet for at opgive.
Man ville jo ikke spolere et
mesterværk.15. Lxd7+ Sxd7 18.
Db8+! Sxb8 19. Td8#
   Lad os for en ordens skyld se, hvad
der sker, hvis sort trækker pinen ud
med 15. -Dxd7:

16. Db8+ Ke7 17. Dxe5+ Kd8 18.
Lxf6+ gxf6 19. Dxf6+.
   Dette parti er så logisk, at det er
blevet gentaget træk for træk mange
gange af andre spillere, hvis
modstandere lavede fejlen 3. -Lg4?,
fordi de ikke kendte deres klassikere.

Noter af Sejersen

Formanden har så mindeligt udbedt
sig et grineparti. Dette fromme ønske
kan jeg ikke afslå. Jeg er gået dybt i
arkiverne og har fremdraget et parti
mod en stakkel, der ikke kendte sine
klassikere. Jeg noterede først partiet
ned, da jeg var kommet hjem. Det er
ikke så svært, når forløbet er logisk.

Hvid: Svend Sejersen
Sort: Anonym (ka‘ du gætte hvem?)
Philidors forsvar, spillet i en tidligere
Sommer-Grand Prix.
1. e4 e5 2. Sf3 d6 3. d4 Lg4?  Jamen,
det var da fantastisk. Han kender ikke
sine klassikere! Så prøver jeg at spille
Morphys parti igen igen. 4. dxe5 Lxf3
5. Dxf3 dxe5 6. Lc4 Sf6 7. Db3 Alle
hvids træk hertil blev fyret af i
lyntempo. Dd7 Det var ærgerligt. Så
fik jeg ikke lov at gentage Morphys
parti. Så måtte jeg jo til at tænke selv.
Efter 15 sekunder besluttede jeg mig

til at gå efter Ta8. 8. Dxb7 Dækker
e4, truer Ta8, og dækker også feltet
b5, hvis sort skulle prøve at dække
tårnet. 8. -Dc6?? Nogle gange er skak
et let spil. 9. Lb5 Her blev sort så
overrumplet, at han i stedet for det
sædvanlige udbrud „Nej, hvor er jeg
dum!“ blot mumlede: „Nej, det er
løgn.“ se diagram:
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9. -Dxb5 10. Dxb5+ Sbd7 Han
reddede da tårnet. 11. 0-0 Ld6 12.
Sd2 0-0 13. c3 Der blev spillet
yderligere nogle træk, men
tidshandicappet reddede ikke sort. 1-0

Noter af Sejersen
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Fritz2 kom på en diskette. Fritz 3
fyldte to disketter. Fritz 5 var på en
CD. Men nu kommer programmerne
på DVD. Så i stedet for at få tingene
til at fylde så lidt som muligt, er
problemet nu snarere at få fyldt
DVD’en nogenlunde op.

Her kommer så en oplagt mulighed.
Åbne turneringer med GM-deltagelse
udgiver oftest samtlige spillede
partier. Det fylder alt sammen, og det
er udmærket med mange aktuelle
partier. Ulempen er, at en del af
partierne spilles mellem så svage
spillere, at de ingen teoretisk interesse
har.

Men så kommer det sjove. Man kan
finde partier, spillet af folk man
kender. F.eks. fra Politiken Cup. Her
er et parti, hvor Poul Elgaard straffer
en ung Alexei Hansen. Nu har han en
rating på omkring 2150. Der er folk,
man skal møde i tide.

Hvid: PoulElgaard rt. 2003
Sort: Alexei Cherstiouk Hansen  rt.
(dengang) 1563
Kongeindisk, spillet i Politiken Cup
25.07.2002
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 0-
0 5. Le2 d6 6. Lg5 e5? Det er

Part fra Fritz 11-CD’en
forhastet. c5 eller h6 kunne spilles,
eller man man kunne forberede med
Sbd7. 7. dxe5 dxe5 8. Dxd8 Txd8 9.
Sd5 Truer både Sf6 og Ta8 via c7, så
sort må give kvaliteten. Sxd5 10.
Lxd8 Sf4 11. 0-0-0 Sc6 Stillingen er
tabt, men Sa6 var vel bedre. 12. Lxc7
Sd4? Optimismen fejler ikke noget,
men sådan var det også med Cepos-
økonomer og islandske investorer
indtil for nylig. 13. Lf1 Ld7? Nu
veksles kvaliteten til en ren officer.
Løbere slår også baglæns! 14. Txd4!
exd4 15. Lxf4 Tc8 16. Ld3 b5 17. b3
Le6 18. Se2 bxc4 19. bxc4 Lxc4 20.
Kd2 Lxa2 21. Ta1 Nu ryger a-
bonden også, og sort havde fået nok.
opgivet. Se diagram:

Noter af Sejersen



1313

Vinterturneringen,
en anden turnering?
og Holdturneringen

Som alle ved, har Jørn Brandt for
bestyrelsen udsendt et

tilmeldingsskema til samtlige
medlemmer om deres holdning til

både vinterturneringen
(klubmesterskabet) Hvidovre Åben

Hurtig i september eller en
efterårs-klubturnering samt

deltagelse i Holdturneringen.
I skrivende stund er intet afklaret,
da fristen for svar er 18. august.
Så snart tilbagemeldingerne er

modtaget, kan bestyrelsen beslutte,
hvilke klubturneringer der skal

gennemføres og fastlægge
turneringsdatoerne, når HT-

datoerne foreligger. Så får alle
besked.         formanden

Den traditionelle DB EMT – med de
traditionelle store sponsorpenge-
præmier og materielle 3.-præmier i
alle grupper afvikles traditionen tro
den sidste weekend i skolernes
efterårsferie: fredag d. 16. til søndag
d. 18. oktober.
Indskud 125 kr., sidste frist for tilmel-

EMT
ding: Den 13.10.09. – efter „først til
mølle“-princippet; de max 24 plad-
ser var ret hurtigt „udsolgt“ i 2008!!
Du kan finde alle oplysninger om
turneringsregler m.m. på klubbens,
KSUs eller DSUs hjemmesider og
naturligvis på opslagstavlen i
klubhuset. red.

Torsdag d. 1. oktober arrangerer
Hvidovre Skakklub og Danske Bank,
Hvidovre, en simultanopvisning i

Hvidovrevejens Butikscenter i
gangen mellem banken og Kvickly

fra kl. 15.30 til ca. 17.30.
Danske Bank har udsat præmier

som vin, taske og rygsæk til de(n),
der formår at spille remis eller

vinde over klubbens
simultanspiller: Henning Jensen.

Alle hvidovreborgere bliver
indbudt til at komme forbi og

kæmpe mod Henning.

Henning Gottfredsen og Henning
Jensen har påtaget sig at stå for

arrangementet.   red.
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Benyt gerne gironummer
6478948

Hvidovre Skakklub
2650 Hvidovre

når du betaler kontingent.
Det er også muligt at betale over

Netbank
Når du er inde i din Netbank, skal du:
1. vælge kontooverførsel.
2. vælge den konto, som pengene

skal overføres fra.
3. skrive det beløb, der skal betales.
4. Dernæst skrive skakklubbens

kontonummer, som er: reg.nr.
3307 og kontonr. 6478948.

5. Til slut godkende betalingen.

Endelig kan du vælge at betale
kontant til kassereren eller for-
manden.

Husk at betale kontingent
pr. kvartal i 2009-10:

Seniorer 230 kr.
Studerende 160 kr.
Pensionister 160 kr.
Dobb. medlemsskab 160 kr.
Pens. dobb. medlem. 95 kr.
Passiv 95 kr.

senest den sidste bankdag
i februar, maj, august og

november måned

Skakværkstedet
er navnet på det tilbud, som
klubben tilbyder medlemmer
og gæster.
Som det fremgår af program-
met på bagsiden, er onsdag
den 9. september sidste gang
i dette forløb.
Det er Jørn Brandt og Svend
Sejersen, der er ophavsmænd
til aktiviteten.
Der vil blive kigget nøje på
såvel åbninger som midtspil-
let og slutspillet. Der dukker
sikkert også nogle gode tips op!
Det vil være Svend, der tager
værktøjskassen med – incl.
en bærbar PC, hvor alle træk
bliver vist for deltagerne.
Skakværkstedet – Skaksko-
lens afløser – afvikles i klub-
huset fra kl. 19 til 22.

red.

14

HUSK

Julelyn
kl. 19.00 tirsdag d. 15.
december 2009
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Redaktion:
Bjarne Håkansson
      (ans.)

Redaktionen sluttet
d. 14. august 2009

Næste nr. er planlagt
udsendt
november 2009.

Sidste frist for
artikler,
egne partianalyser,
turneringsreferater
etc.:
tirsdag den 27.
oktober 2009
til Bjarne

HVIDOVRE

SKAKBLAD

www.hvidovre-skakklub.dk
Klubhuset, Biblioteksvej 60 A

(lige overfor HBC-hallen)

Bestyrelsen 2009-10
Formand: Bjarne Håkansson, Hvidovregade 27 B st.tv.

2650 Hvidovre,  M: 20 32 45 71
formand@hvidovre-skakklub.dk

Kasserer: Torben Henriksen, M. Bechs Allé 65,
2650 Hvidovre, tlf.: 36 75 70 85
wewerhen@yahoo.dk

Næstfmd: Henning Jensen, Lange-Müllersgade 2, 3.tv.
2100 Kbh. Ø, 82 33 10 29, M:26 33 12 70
1029@ab-nymindegaard.dk

Ejd.chef: Henning Gottfredsen
Sognegårds Allé 86, 2650 Hvidovre
tlf. 23 64 07 42

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

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

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

15
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Program for sæson 2009-10
August
18. SommerGP
25. Urmatch Rødovre, hjemme
27. Skakværkstedet

September
1.
8.
9. Skakværkstedet

15.
22.
29.

Oktober
6.

13.
20.
27.

November
3.

10.
17. Lukket pga kommunevalg
24.

December
1.
8.

15. Julelyn
22.

2010
Januar

5.
12.
19.
26.

Februar
2.
9.

16.
23.


