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Damhus Skakklub 1 41/
2

- 31/
2

Hvidovre 1

Morten Møller Hansen (H) 1/
2

- 1/
2

Børge Hjerrild Nielsen

Eivind Einersen 0 - 1 Esben Bruun

Steen Schousboe 1 - 0 Svend Sejersen (H)

Bent Kølvig 1 - 0 Knud Højgaard

Benny Roland Petersen 0 - 1 Arne Walther Larsen

Leif Jensen 1/
2

- 1/
2

Kim Frederiksen

Jens Akhøj Nielsen 1 - 0 Bent O. Pedersen (R)

Bjørn Rasmussen 1/
2

- 1/
2

Benny Bengtsen (R)

Så kom holdturneringen i gang. Det er
altid spændende, når to gamle klubber
med hver sin kultur fusionerer. Vi
hyggede os med mange gamle
kendinge.
Vi havde udebane mod et hold med
syv mesterspillere. Alle vore spillere
var underratede, med mellem 139 og
691 ratingpoint, i alt 2.448. Vores
forventede score var ... 1,41 point. Set
i det lys kan holdlederen ikke klage
over resultatet.
Børge blev presset, men gav en
kvalitet og holdt sikkert remis med S
+ 3B mod T+2B.
Eivind Einersen plejer ar være en
farlig mand, men han gik helt galt i

åbningen mod Esben, se partiet side 3.
Jeg gjorde længe modstand, men blev
til sidst overspillet.
Højgaard havde den utaknemmelige
opgave mod Kølvig. Man må beundre
den mands tålmodighed. Han
kombinerer ikke for kombinationernes
skyld, men venter, til han har noget
afgørende.
Arne spillede noget rodet engelsk,
ikke alt for nøjagtigt, men en af
centrumsbønderne endte med at gå i
mål, se partiet side 4.
Kim spillede solidt og sikrede en halv.
Bent kom ud i et uvejr, og Benny fik
en remis i en stilling, der endda var i
overkanten.

Svend Sejersen

HT 2009-10 1.-holdet * 1. række * 1. runde d. 10. november 2009
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Parti fra
Holdturneringens 1. runde

Hvid: Eivind Einersen,
Damhus Skakklub 1. * rt. 2114
Sort: Esben Bruun,
Hvidovre Skakklub 1.* rt. 1893

Kongegambit, spillet 10/11 2009

1. e4 e5 2. Sc3 Sf6 3. f4 d6 4. Sf3 Sc6
5. Lb5 Ld7 6. Lxc6 Hvid burde nok
rokere. I stedet går han efter bonde e5.
Lxc6 7. fxe5!? Efter 7. d3 er
stillingen ret fredelig. dxe5 Kan hvid
vinde en bonde? Hvem har den
sikreste kongestilling? 8. Sxe5 Sxe4
Se diagram

9. Df3?? Her hopper kæden af hvids
mountain bike. Så er det ligegyldigt,
hvor mange gear man har. Cyklen
kommer ikke ud af stedet. Trækket
truer både 10. Dxf7# og 10. Sxe4,
men det er et blålys. Fritz angiver 9.
Dg4 h5 10. Sxc6 hxg4 11. Sxd6 Sxc3
12. Sxb7 med lige spil.  9.-Dh4+
Giver kongen et flugtfelt på d8. Sort
har taget initiativet.10. g3 Det bliver
indviklet efter 10. Ke2 Sxc3+ 11.
Dxc3 Lxg2 12. Te1 0-0-0 eller 12.
Dxc7 De4+ 13. Kf2 Lc5+, men sort
vinder i alle varianter.10.-Sxg3 Truer
Lxf3. 11. Dxf7+ Kd8 12. Sxc6+ bxc6
13. Df2 Det var bedre at give
kvaliteten med hxg3. -De7+ 14. Kd1
Sxh1 15. Dg2 De6 16. Dxh1 Dg4+
17. Se2 Kd7 18. h3 Dh5 19. Dg2 Te8
20. d3 Ld6 21. Dxg7+? Ld2 fulgt af
c3 tabte langsommere. Te7 Der er lige
en mattrussel på e2. 22. Dg4+ Dxg4
23. hxg4 The8 24. Sd4 Te1+ 25. Kd2
Lf4+ 26. opgivet. Hvid havde dog
ikke lyst til at spille videre med et tårn
for lidt.

Noter af Sejersen

HT 2009-10 1.-holdet * 1. række * 1. runde d. 10. november 2009
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Parti fra Holdturneringen
Hvid: Arne W. Larsen,
Hvidovre Skakklub 1. * rt. 1661
Sort: Benny R. Pedersen,
Damhus Skakklub 1. * rt. 1974

Hollandsk (Stonewall), spillet 10/11
2009

Arne spillede noget rodet hollandsk,
ikke alt for nøjagtigt, men en af cen-
trumsbønderne endte med at gå i mål, se
partiet:

1. Sf3 d5 2. g3 e6 3. d4 f5 4. Lg2 Sf6 5.
0-0 Le7 6. c4 0-0 7. b3 c6 8. Dc2 De8 9.
Lb2 Se4 10. Sc3 Dh5 11. Se5 Sd7 12.
Tad1 Sg5 Jeg har lidt svært ved at se
planen med dette træk. 13. Dd3 f4 14.
g4 Svækker stillingen unødigt. Det
solide 14. Sf3 var at foretrække. Sxe5
Dh4 ville give hvid flere problemer. 15.
gxh5 Sxd4 16. Txd3 Ld7 17. h4 Hvid
giver en bonde for at få kontrol over
feltet f3. Sf7 18. e4 dxc4? fxe4 e.p. ville
give sort en lille fordel. 19. bxc4 Lxh4
20. Se2 e5 21. dxe5 Le6 22. Sxf4?!
Hvid tager en chance. Tc1 var kedeligere
og solidere. Lxc4 23. Tg7 Lg5? Sort
smider fordelen væk. Når han ikke tager
kvaliteten, skyldes det nok frygten for -
Lxf1 24. e6, men efter Lxg2 25. Kxg2
Lf6 26. exf7 Txf7 vinder sort. Også 23.-
Sg5 vinder. 24. Sh3 Le6 25. Txb7 25.
Txf7 Lxf7 26. Sxg5 Lxa2 vinder vel,
men tre forbundne fribønder kan godt
give problemer. Tab8 26. Txb8 Txb8
27. Lc3 Tb5? Svækker 8. række. 28.

Sxg5 Sxg5 29. f4 Sf7 30. a4 Tb3 31.
Ld4 Tb4 32. Lxa7 Txa4 33. Lc5 Tc4
34. Tb1! Txc5 35. Tb8+ Sd8 36. Txd8+
Kf7 Se diagram:

 37. f5 Nu ruller lavinen.Lb3? Her kunne
sort gøre meget mere modstand med -
Lxf5! 38. exf5 Txe5 38. Lh3. Hvids
problem er, at løberen har den forkerte
farve til h-bonden, og hvis bønderne
byttes af, er slutspillet T+L mod T
vanskeligt eller umuligt at vinde.  38.
e6+ Ke7 39. Td7+ Kf8 40. Tf7+ Kg8
41. Tc7 Ikke Tb7? Tb5 42. Tc7 Tb8. g6
42. hxg6 Endnu hurtigere vandt 42. h6
Matnet! Kf8 43. Txh7 hxg6 43. e7 Bedre
end Tc8+. Kf7 44. f6! Te5 45. Tc8 Kxf6
opgivet var et bedre træk. 46. e8D Txe8
47. Txe8 c5 48 Kf2 Lf7 49. Tc8 c4 50.
Ke3 Ke5 51. Tc5+ Kd6 52. Kd4 Le6
53. Lf1 opgivet.

Noter af Sejersen

HT 2009-10 1.-holdet * 1. række * 1. runde d. 10. november 2009



Arshak spillede som sædvanligt et meget
skarpt parti, som gennem det meste af
kampen var helt lige, men desværre
satte Arshak et tårn over styr og så var
partiet afgjort.
Jørn spillede et kompliceret parti, hvor
det var svært at se hvem der havde
fordel, hvorfor begge blev enige om, at
remis var et rimeligt resultat. En analyse
efter partiet viste, at Jørn stod godt, men
efter et slapt træk fra Jørn var fordelen
nok mere på på modpartens side.
Torben spillede et godt parti og havde
stor fordel, men kom - man fristes til at
skrive som sædvanligt i tidsnød og tabte.
Steen spillede et flot angrebsparti og
pressede gennem hele spillet mod-
standeren og fik en flot sejr.
Bjarne fik i sit parti stor fordel, førte
såvidt jeg husker først med en officer og

derefter med mindst et par bønder, men
fik sat fordelen over styr og tabte partiet.
Børge spillede et meget lige parti, der
kunne være endt med en sejr til Børge,
men i slutningen af partiet kom Børge i
træktvang og tabte.
Hennings parti var også meget længe
helt lige, men i slutningen af partiet kom
Henning en officer bagud og så var det
afgjort.
Søren vandt uden kamp, idet Brøndby-
erne kun stillede med 7 mand.
Vi burde have vundet over Brøndbyerne,
både Torben og Bjarnes parti burde have
givet hele point og Børges parti mindst
remis og Arshak og Henning med gode
muligheder for remis, så vi må igang
med træningen og få Svend til at hjælpe
os med de svagheder, vi hver i sær har.

Jørn Brandt
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HT 2009-10 2.-holdet * 1. række * 1. runde d. 10. november 2009

Hvidovre 2 21/
2
-51/

2
Brøndbyerne 2

Arshak Ikilikian 0 - 1 Jan-Ole Johannesen

Jørn Brandt 1/
2

- 1/
2

Leif Marcussen

Torben Henriksen 0 - 1 Henry Kilian

Steen Andersen 1 - 0 Benny Bent Bengtson

Bjarne Håkansson 0 - 1 Jens Grum-Schwensen

Børge Bengtsen 0 - 1 Morten S. Dyremose

Henning Gottfredsen 0 - 1 Erik Christensen

Søren Bang Sørensen 1 - 0 Tomt bræt



Børge Hjerrild Nielsen 1/
2

- 1/
2

Sigfred Haubro (R)

Esben Bruun 0 - 1      Nicolaj K. Brondt Pedersen (R)

Svend Sejersen (H) 0 - 1 Jacob Abildlund Brorsen

Knud Højgaard 1/
2

- 1/
2

Poul Nørgård Munk (H)

Henning Jensen 1/
2

- 1/
2

Casper Christensen

Arne Walther Larsen 0 - 1 Martin Haubro

Kim Frederiksen 0 - 1 Jon Götz Capion

Bent O. Pedersen (R) 1 - 0 Michael Vesterli

BMS stillede med to stærke reserver i
toppen, men det skal man ikke lægge
noget i. Sigfred var nok med som chauf-
før, og Nicolaj var sikkert ham, der kun-
ne stille med kort varsel.
Her skal man lige lægge mærke til de
ændrede regler. Hvis spillere ikke møder
op, er det ikke længere tilladt at indsætte
reserver efter en halv time. Man bliver
nødt til at lade brætterne stå tomme. Og
det skal være de nederste brætter! De
gamle regler favoriserede hjemmebane-
klubben og store klubber. Nu placeres
ansvaret for slendrian hos den enkelte
spiller.
Jeg påtog mig jobbet som spillende
kampleder. Ikke ideelt, men en kamp-
leder bør være inde i reglerne, og så var
der ikke noget valg.
Bent havde 20.55 givet sin modstander
en lektion. Firben har det med at tabe
halen, men Michaels sicilianske drage

tabte hurtigt hovedet, og det vokser ikke
ud igen, se partiet side 7.
Højgaard kom med en halv 21.05.
Stillingen var flad og uden muligheder.
Lettere distraheret satte jeg ti minutter
efter en officer i slag, hvorefter jeg kun-
ne koncentrere mig om kamplederop-
gaven.
Arne og Kim kastede håndklædet i
ringen omkring kvart i ti. Arne spillede
rodet, og Kim blev lokket over i et tabt
bondeslutspil.
Esben strakte våben lidt i halv elleve.
Det var noget med et tårnindbrud på c-
linjen og et matangreb på 2. række. Så
var der to stædige Hvidovre-spillere
tilbage i ringen.
Henning blev snydt og stod længe til
tab, men han nægtede at give op. Til
sidst fremtvang han en remisstilling,
hvor han havde en springer mod mod-
standerens løber og randbonde, men nu

HT 2009-10 1.-holdet * 1. række * 2. runde d. 24. november 2009

   Hvidovre 1 21/2-5
1/2 BMS 3
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havde han 50 minutter tilbage mod
modstanderens 10. Så er der igen nogle
regler, man skal kende.
I færdigspil som hurtigskak må man,
når der er mindre end to minutter tilbage,
standse uret, tilkalde turneringslederen
og fremsætte krav om remis, fordi mod-
standeren ikke prøver at vinde partiet på
normal vis, §10. Spilleren skal selv kende
reglen og anvende den.
Holdlederen må ikke gøre ham opmærk-
som på den, for så modtager spilleren
hjælp til partiet og kan idømmes tab af
partiet efter §12.2.
Henning havde kun en springer, og det
er ikke matsættende materiale. Og så
kan man vel ikke vinde partiet? Jo! Hvis
modstanderen prøver at tvinge rand-
bonden frem og placerer kongen foran
den i hjørnet, kan han lave en hjælpemat.
Og så kan turneringslederen vælge at
lade spillet fortsætte, og blive ved partiet
for at se, om der udelukkende spilles på
tiden. Senest når vingen er faldet, skal
han så beslutte, om partiet er remis efter
§10 eller tabt på tid. Nu løste Casper
problemet ved at ofre randbonden,
hvorefter en matstilling godt nok kan
konstrueres, men ikke vil opstå i praksis,
og så blev der taget remis.
Børges parti blev et slutspil med fire
løbere og to usunde bondestillinger. Det
kan man analysere til hvad som helst
bagefter, og det blev det også, men der
står altså remis på tavlen.

Svend Sejersen

Parti fra Holdturneringen
Hvid: Bent O. Pedersen,
Hvidovre Skakklub 1
Sort: Michael Vesterli, BMS 3
Siciliansk, spillet 24/11 2009
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sc6
5. Sc3 g6 Dragevarianten, som næsten
ingen tør spille mere. Dog havde Magnus
Carlsen succes med den i et parti for
nylig.6. Le3 Lg7 7. Dd2 Ld7 8. Le2 Sf6
9. f3 Se5 Ikke almindeligt. Gør det lettere
for hvid at gennemføre Lh6. 10. 0-0-0
Tc8 11. Kb1 0-0 Rokade til hver sin
side. Hvem kommer først? 12. Lh6 Db6
13. Lxg7 Kxg7 14. h4 Sc4? Bedre for-
svarsmuligheder gav h5. 15. Lxc4 Txc4
16. h5 Dåseåbnertrækket. På Sxh5 spiller
hvid 17. Txh5 gxh5 18. Dg5+ Kh8 19.
Dxe7 Dd8 20. Dxd6 16.-Th8 17. hxg6
fxg6 18. Sd5 Sxd5 19. exd5 h5 20.
The1 Te8? Sort kunne trække nederlaget
ud ved at give kvaliteten på d4. 21. Se6+
Lxe6 22. Txe6 Kh7 23. Dd3 opgivet,
se diagram slutstillingen:

HT 2009-10 1.-holdet * 1. række * 2. runde d. 24. november 2009
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Torben Schøller Larsen 0 - 1 Børge Hjerrild Nielsen

Francis Morini 1 - 0 Esben Bruun

Ole Schøller Larsen 1/
2

- 1/
2

Svend Sejersen

Frode Benedikt Nielsen 1/
2

- 1/
2

Knud Højgaard

Erik Jarlnæs 1 - 0 Arne Walther Larsen

Ahmed Kazic 1 - 0 Kim Frederiksen

Arne Schøller Larsen 1 - 0 Bent O. Pedersen

Jørgen Schøller Larsen 1 - 0 Benny Bengtsen

HT 2009-10 1.-holdet * 1. række * 3. runde d. 9. december 2009

Frederiksberg 2 6 - 2 Hvidovre 1
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Udebane mod Frederiksberg. Den klub er
flyttet et par gange. Jeg har spillet i et bag-
hus med pivutætte vinduer i et keramik-
værksted ved skæret af en skrivebords-
lampe, og i dukketeaterforeningens loka-
ler, hvor man kunne se alverdens dukke-
teatre, og læse bl.a. Christian V’s Danske Lov
i en antik udgave med krøllede bogstaver.
Nu er de flyttet til Pensionisternes hjørne-
hus. Gennem ruden kunne jeg se skak-
spillere sætte brikker op, men indgangen
var nedlagt. (Gud ved, hvad brandvæsenet
siger til det. Der er noget, der hedder flugt-
veje). Jeg bankede på ruden og blev dirige-
ret rundt om hjørnet, hvor jeg langt om
længe fandt indgangen til pensionistcen-
teret. Meget sigende for skakkens situation.
Bygningens indretning var ganske uover-
skuelig. Resultatet af nogle murgennem-
brydninger og sammenlægning af stueeta-
gen. Da jeg først havde fundet indenfor,
kunne jeg beundre alskens nips og husflid.
Julestads og nisser var der selvfølgelig

også. På væggene hang en halv snes Mads
Stage-akvareller med motiv af vilde
planter, som jeg med undtagelse af én
kunne bestemme til artsniveau.
Skakken er der derimod ikke der ikke så
meget at skrive hjem om. Jeg fremtvang
en stillingsgentagelse 21.05. Godt en time
efter havde Børge svindlet Torben ud af
brættet. Han vandt et T-slutspil med a- og
b-bonde mod a-bonde. Det burde vist ikke
kunne lade sig gøre, men I kender jo Børge.
Højgaard spillede sin sædvanlige kom-
promisløse franskmand, varianten med
sort Lb4 og hvid Dxg7. Han tvang Frode
til at ofre en kvalitet, men da han til sidst
stod med en gevinststilling med T mod L,
havde han brugt så meget tid, at han
fornuftigt tilbød remis 22.25. Jeg har haft
partiet til analyse. Hvad angår de øvrige
spillere, så se tabellen.
Det ser ikke så godt ud. Nu må holdet
satse på at holde to hold bag sig, så vi
undgår at rykke ned.       Svend Sejersen
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HT 2009-10 2.-holdet * 1. række * 2. runde: Hvidovre 2 oversidder
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Det gik heller ikke særlig godt.
Steen boltrer sig fortsat i point og
lavede en halv. Bjarne sad ved siden
af og blev åbenbart inspireret til at
gøre ligeså.

Mohammad er fornylig meldt ind i
klubben; som nyt medlem kom han
ind fra højre og fordoblede vores
pointudbytte.

red.

Arshak Ikilikian 0 - 1 Morten Ree

Benny Bengtsen 0 - 1 Jacob Steen Printzlau

Mohammad Zewain 1 - 0 Kim Andersen

Steen Andersen 1/
2

- 1/
2

Erik Møllmann

Bjarne Håkansson 1/
2

- 1/
2

Aage Niels Christensen

Børge Bengtsen 0 - 1 Jonbert Jensen

Finn Gjerulff 0 - 1 Per Langballe

Henning Gottfredsen 0 - 1 Aase Morling

  Hvidovre 2     2  - 6 AS04 3



Børge Hjerrild Nielsen 1/
2

- 1/
2

Jacob Woge Nielsen

Esben Bruun 1 - 0 Michael Mikkelsen

Svend Sejersen 1 - 0 Henning Christensen

Knud Højgaard 1/
2

- 1/
2

Jørgen Holmstrøm Nielsen

Henning Jensen 0 - 1 Morten Ree

Arne Walther Larsen 1 - 0 Bjarne Meldgaard Henriksen

Bent O. Pedersen 1/
2

- 1/
2

Kim Andersen

Benny Bengtsen 1/
2

- 1/
2

Erik Møllmann

HT 2009-10 1.-holdet * 1. række * 4. runde d. 12. januar 2010

Hvidovre 1 5 - 3 AS04 2
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Denne gang gik det bedre. Esben lagde ud
med efter 11/

2
 time at vinde et engelsk

parti, hvor han undervejs midlertidigt of-
rede en kvalitet for at sætte gang i cen-
trumsbønderne, se partiet s. 11.
Hennings modstander spillede aggressivt
med en bondemajoritet på D-fløjen, og et
kombinatorisk modangreb mislykkedes.
Vores eneste nederlag.
21.50 kom Benny med en remis og et grin.
Stillingen var rædselsfuld, men hans mod-
stander var hylet helt ud af den og slog en
bonde i stedet for at starte et udækkeligt mat-
angreb. Resultatet fejler dog ikke noget.
Arne havde rullet sin modstander 22.09.
Denne gang virkede hans spil. Bonde-
storm, indtrængen i h-linien med dron-
ningen, afvisning af et modangreb, og så
udplyndring. Det parti må vi også se – på
side 11.
Og så kom jeg selv på tavlen 22.25. Min
modstander spillede Blackmar-Diemer,
men hans angreb var lige så effektivt som

et bankrøveri med en rød vandpistol. Hans
tiende træk tabte en løber, og da jeg frem-
tvang D-afbytning, opgav han. Jeg vover
at bringe partiet – se side 12.
Straks efter kom Bent med en remis. De to
sidste partier endte også remis, men det
var en besynderlig affære. Højgaard fik et
dobbelt T-slutspil med a- f- og g-bonde
mod h-bonde. Men på en eller anden
besynderlig måde undgik han at vinde
det. Modstanderen fremtvang pat 23.17.
Minuttet efter havde Børge også reddet en
remis i land. Her var situationen den om-
vendte. Han var på hælene. Der blev note-
ret, indtil modstanderen havde et dobbelt
T-slutspil med 5 bønder mod 3, men også
her ebbede det ud i remis.
Dobbelte tårnslutspil er meget krævende.
Dels kan to tårne sætte mat, dels er det
meget svært at forsvare spredte bønder.
Og så skal man regne meget langt. En sejr
på 5-3 er bedre end sidste gang.

Svend Sejersen
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Parti fra holdturneringen
Hvid: Arne Larsen  Hvidovre 1
Sort: Bjarne M. Henriksen AS04 2
1. Sf3 d5 2. g3 Sf6 3. c4 e6 4. d4 Le7 5.
Lg2 0-0 6. 0-0 c6 7. Sc3 dxc4 8. Se5 Sbd7
9. Sxc4 Sb6 10. Se5 Sbd5 11. e4 Sxc3 12.
bxc3 c5 13. Le3 Dc7 14. Sd3 b6 Nu bliver
diagonalen farlig. 15. Lf4 Dd8 16. e5 Sd5
17. Sxf4 Lxa8 18. Sxd3 Dxd3 19. cxd4
Sort har løber og bonde for tårnet, og lø-
berparret giver også lidt kompensation.
Le4 20. g6 a4 21. a5 a4 22. f4 Dc7
Han tror da vel ikke, hvid slår på d4? 23.
Kg2 Td8 24. La6 Tac1 25. Tac8 Lb4 26.
h5 Kg7 27. hxg6 Lc3? fxg6 28. Th1 hxg6
Sort forsvarer sig elendigt. Bedre fxg6.
29. g4 Dxc4?? Her skifter bedømmelsen
fra +0.22 til +11,45 Diagram

30. Dh3! De2+ 31. Kg3 De3+ Dxe4? 32.
Dh6+ Kg8 33. Dh8# 32. Lf3 Så holdt
skakkerne op. Resten er nemt. Kf8 33.
Dh8+ Ke7 33. Df6+ Kd7 34. Dxf7+ Kc8
35. Dxe6+ Kb8 36. Dxb6+ opgivet. Der
er mat i 4 med Kc8 37. Dxa6+ Kd7 38.Th7+
Ke8 39. De6+ Kf8 40. Df7#

Noter af Sejersen

Parti fra holdturneringen
Hvid: Esben Wilson Bruun Hvidovre 1
Sort: Michael Mikkelsen AS04 2
1. Sf3 Sf6 2. g3 g6 3. b3 Lg7 4. Lb2 0-0
5. Lg2 d5 6. 0-0 c6 7. c4 Lf5 8. d3 Sbd7
9. Sa3 Forekommer ikke i min database
(teoretisk nyhed), men trækket virker
logisk. Ikke spærre for løberen, og
indflydelse på D-fløjen. e5 10. Sxe5! Her
har Esben regnet virkeligt langt. Sg4 11.
Sxg4  Lxb2 12. Sh6+ Kh8 13. Sxf5 Lxa1?
Ikke lige til at overskue, men gxf5 var
bedre. 14. Dxa1+ f6 15. Sd4 De7
Diagram

Her ville den naturlige reaktion være at
flytte Sa3, men Esben overrasker endnu
en gang med et dybt træk: 16. cxd5! Dxa3
Nu fører sort med en kvalitet, men hvad
med centrumsbønderne? 17. dxc6 bxc6,
og her kastede sort håndklædet i ringen.
18. Lxc6 Tad8 19. Se6 Dd6 20. Sxd8
Txd8, og sort står med et håbløst slutspil
med tre bønder for lidt. Og så runger The
Beatles for mit indre øre: „Taxman Mr.
Wilson“. Revolver, 1966.
Fuldstændigt overbevisende spillet. Bliv
ved med det! Noter af Sejersen



Parti fra holdturneringen
Hvid: Henning Christensen AS04 2
Sort: Svend Sejersen Hvidovre 1
1. d4 d5 2. Sc3 Sf6 3. e4 Blackmar-
Diemer dxe4 4. f3 exf3 5. Sxf3 e6 6.
Lg5 Le7 7. Ld3 Sc6 8. Dd2 Sd5 Her
plejer man vist at indskyde h6. 9. Sxd5
Dxd5 10. Df4?? Koster en løber. f6 11.
Dh4 fxg5 12. Dh5+ Kd8 13. 0-0 Ld7
14. c4 Da5 15. Tfd1 Kc8 16. a3 Diagram

Nu skal jeg bare bytte af og vinde slut-
spillet med en løber i overskud. Men
ikke åbne for sorts tårne, og ikke få dron-
ningen i klemme. Jeg fandt en kombina-
torisk løsning: 16.- g6!? 17. Lxg6 g4!
Jeg truer D-afbytning, og 18. Dxg4 be-
svares med hxg6. Hvid har kun en mu-
lighed: 18. Se5 Sxe5 19. dxe5 Dc5+ Der
var lige en tempogevinst. 20. Kh1 a5
For at få tårnet i spil via a6. 21. b4 Dxc4
Ikke axb4?? 22. Tac1 Df4 23. Tdf1 Dg5
Så er dronningeafbytningen hjemme.
24. opgivet.

Noter af Sejersen

Parti fra holdturneringen
2.-holdet

Det er ikke hver dag et nyt medlem træder
ind ad døren og viser sig at være en hårdt
tiltrængt forstærkning af vores udpinte hold-
turneringshold. Men se nu her. Modstanden
var ikke imponerende. Men gevinstføringen
var forbilledlig.
Hvid: Muhamed Zewain

Hvidovre Skakklub 2
Sort: Henrik Rasmussen BMS 4
Spillet 12.01.2010
1. d4 f5 2. c4 Sf6 3. Sc3 e6 4. Lf4 a6 Et
unyttigt træk. 5. Sb5? kunne jo besvares
med d6. 5. a3 c5 6. e3 Le7 7. Sf3 0-0 8. Ld3
d5!? Her er det første tegn på, at sort ikke
aner noget om komplekse bondestillinger.
9. Dc2 Se4? Koster en bonde. cxd5 10. cxd5
exd5 Sxc3 var et mindre onde, men sort er
skakblind.11. Sxd5 Sådan! cxd4 12. Sxd4
Sc5 13. Lc4 Kh8 14. Sc7 Ta7 Nu er a-tårnet
kørt ud på et sidespor. 15. Td1 Ld6 16. Sb3
Se4 17. Lxd6 Sxd6 18. Se6 Lxe6 19. Lxe6
Db6 20. 0-0 a5 21. Td5 f4 22. Tfd1 Th5!, og
det er allerede slut. Men sejren er ikke i fare.
Sb5 23. Th5 h6 24. Dg6 opgivet. Diagram

Matsætningen med Txh6+ kan kun forsinkes
med Dxe6. Noter af Sejersen
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HT 2009-10 2.-holdet * 1. række * 4. runde d. 12. januar 2009

Jørgen Carstensen 1 - 0 Arshak Ikilikian

Anders Otto Larsen 1/
2

- 1/
2

Jørn Brandt

Henrik Rasmussen 0 - 1 Mohammad Zewain

Siv Haubro 0 - 1 Torben Henriksen

Michael Andersen 1 - 0 Steen Andersen

Keld Sølvbjerg 1/
2

- 1/
2

Bjarne Håkansson

Henning Tornhøj Christensen 1 - 0 Finn Gjerulff

Jørgen Holst 1 - 0 Henning Gottfredsen

BMS 4 5 - 3     Hvidovre 2

13

Det var en gammel klubkending, der
satte sig overfor Arshak, da BMS tog
imod. Den tidligere Hvidovreformand
tog hele pointet, “...men han har jo
osse over 1900 i rating, så ...“
stønnede Arshak.
Jørn spillede og tænkte sig godt om –
ligesom modstanderen – så det endte
remis.
Mohammad fortsætter bare i fin stil,
han kløver modstanderne, og det tager
ikke lang tid.
Torben overvejer  grundigt, inden han
flytter brikker, så han var sidste mand
i kamp. Midtvejs så han godt ud
stillingsmæssigt – OG med tid – men
så kom et klimaskifte og han stod
næstbedst. Så kom afgørelsen og
Torben vandt.

Steen fortsatte sin vane med at bygge
flot op og stå med sen bedtse stilling
inden afgørelsen.
Således osse hér, hvor han med knap
1 time tilbage (modstanderen havde
ca. 8 min.), den klart bedste stilling og
en officer i gevinstkassen var klar til
at lukke og slukke.Så gik det bare
heeelt galt.
Bjarne havde ca. 1 time på uret,
modstanderen ca. 20 min., så da
Bjarne ikke ku‘ finde vejen til sejren
tilbød han remis og fik det.
Finn arbejdede for det, men så kom
trækket, modstanderen udnyttede.
Henning kæmpede godt og stod bedst
– indtil til sidst.
Nå, men 3 point er sæsonens hidtil
bedste – og så på udebane!! red.



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.

14

En enkelt gik gennem turneringen
uden 0‘er. Jeps, det er ikke
nødvendigt at spørge Børge Nielsen,
om det var ham – for selvfølgelig.
Flot og tillykke. Men kast lige et blik
på Henning Jensen; kun ét 0 og det til

Børge. Det er rigtig godt gået!
Det er mindre overraskende, at Esben
blander sig i topstriden. Igen er eneste
nederlag (til Børge) afgørende for den
indbyrdes placering i toppen mellem
de 3 bedste resultater. red.



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!

15

I denne gruppe stod kampen mellem
Arne og Steen. De gennemførte begge
turneringen nul-løse og spillede remis
indbyrdes.
Arne har vi før set helt oppe i 1.-2. kl.,
mens Steen er var ny med kun godt et

års medlemsskab. Men nu han spiller
som en rutineret jæger med mange års
erfaring. En meget flot udvikling –
tillykke med sejren.
Erik og Bjarne kom haltende bagude
på en delt 3.-4.plads. red.



Dansk Skak Union d.27.01.2010 kl.20:12:55  side  1
Færdigspillet turnering Startdato: 15.09.2009  Slutdato: 19.01.2010

Arrangør: Bjarne Håkansson, 20 32 45 71
Hvidovregade 27 B st.tv., 2650  Hvidovre

Føds.dato Telefonnr Navn Klub     Rating
18.11.1943 36 75 68 83 Børge Hjerrild Nielsen Hv. Skak 1971
                                  Korrigeret 2002
17.01.1974 32 10 05 47 Esben Wilson Bruun - 1871
                                  Korrigeret 1898
28.01.1977 41 81 50 35 Rasmus Agertoft Hansen - 1861
                                  Korrigeret 1782
05.04.1947 31 47 44 10 Svend Sejersen - 1839
                                  Korrigeret 1827
12.12.1971 82 33 10 29 Henning Jensen  - 1697
12.09.1926 36 78 23 22 Bent O. Pedersen - 1576
06.06.1943 36 75 06 33 Jørn Brandt - 1403
                                  Korrigeret 1430
03.08.1968 36 34 17 76 Bjørn Hemmingsen - 1352
17.10.1940 36 78 36 77 Arne Rasmussen Ishøj Sk. 1332
10.10.1948 36 49 12 95 Arshak Ikilikian Hv. Skak 1292
                                  Korrigeret 1303
30.11.1951 28 98 47 49 Steen Andersen - 1267
                                  Korrigeret 1173
16.12.1943 36 49 67 43 Erik Friberg Hansen  Ishøj Sk 1221
                                  Korrigeret 1266
16.03.1931 36 77 04 70 Børge Bengtsen Hv. Skak 1186
                                  Korrigeret 1191
08.01.1945 60 10 16 88 Torben Henriksen - 1180
26.09.1943 20 32 45 71 Bjarne Håkansson - 1176
29.09.1952 50 70 69 57 Finn Gjerluff - 1030
05.07.1942 23 64 07 42 Henning Gottfredsen - 1000
                                  Korrigeret 1009
10.06.1948 36 75 67 40 Søren Bang Sørensen - 1000
                                  Korrigeret 1009

Efterårs turnering 2009
Her er resultatet omsat til ratingpoint
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Klub: Hvidovre Skakklub
Føds.dato Telefonnr Navn Rat. Aar ELO

18.11.1943 3675 6883 Børge Hjerrild Nielsen 2002 2010 2061
22.12.1928 3880 0132 Poul Elgaard Hansen 1909 2004
17.01.1974 3210 0547 Esben Wilson Bruun 1898 2010 1938

05.04.1947 3147 4410 Svend Sejersen 1827 2010 1976
07.02.1939 3630 3215 Knud Højgaard 1792 2009 1912
12.12.1971 8233 1029 Henning Jensen 1697 2010

08.03.1947 3675 1664 Arne Walther Larsen 1661 2009
23.07.1958 Kim Frederiksen 1653 2009
12.09.1926 3678 2322 Bent O. Pedersen 1576 2010 1912

21.01.1946 3575 2825 Leon Henriksen 1460 2005
06.06.1943 3675 0633 Jørn Brandt 1430 2010
10.09.1964 2668 4204 Benny Bengtsen 1354 1998

03.08.1968 3634 1776 Bjørn Hemmingsen 1352 2010
10.10.1948 3649 1295 Arshak Ikilikian 1303 2010
16.03.1931 3677 0470 Børge Bengtsen 1191 2010

08.01.1945 6010 1688 Torben Henriksen 1180 2010
26.09.1943 2032 4571 Bjarne Håkansson 1176 2010
30.11.1951 2898 4749 Steen Andersen 1173 2010

29.09.1952 5070 6957 Finn Gjerluff 1030 2010
05.07.1942 2364 0742 Henning Gottfredsen 1009 2010
10.06.1948  3675 6740 Søren Bang Sørensen 1009 2010

03.02.2000 3254 3289 Mink Bol¯                         0
11.05.1941 3649 6233 Bjarne Kildeskov        0
15.06.1949 4363 0222 Flemming Holten Nielsen    0

Ratingliste pr. 27. januar 2010

  Dansk Skak Union              d.27.01.2010    kl.20:13:22  side  1
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Skak-

præmie-

historie

I nr. 3 2009 s. 5-6 startede
beretningen om de gamle præmier.
Illustrationen var en mega kikser, så
redaktionen gentager lidt af
indledningen – og finder den korrekte
tekst frem til de pågældende fotos! De
viste præmier med ledsagende tekster
var udstillet hele juli måned på
Hovedbiblioteket.
Der bliver bragt mere historie i de
kommende nr.

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 fornemme mennesker

Skakpræmiernes historie
   Ide + tekst Svend Sejersen

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 drikkevarer.
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.

To sølvbægre fra Hobyfundet, et gravfund på Lolland fra romersk jernalder.
Reliefferne på Hobybægrene viser scener fra Iliaden.
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Indgraveret tekst:

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.

Pokalen, udformet som en lysestage, stam-
mer fra en årlig turnering aftalt mellem seks
arbejderskakklubber. Firmanavnet er indgra-
veret med dertil fremstillede punsler, den
øvrige tekst med et roterende værktøj.
Hvidovre Arbejderskakklub er nok blevet
indgraveret, efter at Skakklubben Frederiks-
holm fusionerede med Hvidovre Arbejder-
skakklub.
Pokalen er fremstillet som „fusk“ på Raad-
vad Knivfabrikker, hvor turneringerne også
blev afholdt.
Råmaterialerne er 24 mm messingplade (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 Raad-
vad Knivfabrik modtaget en sådan lysestage,
hvor Raadvad indgraverede årets resultater.
Altså 1948 2.-præmie  osv. 41/

2
 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 krum-
spring, så 15 mand kunne møde halvdelen
af hvert af de andre hold. Derefter gik turne-
ringen i sig selv.
Fusk
Det var dengang almindeligt på arbejdsplad-
ser, at medarbejdere kunne blive på arbejds-
pladsen 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.

1
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P. Büchmann 1948-49 * B.
Ungstrup 1949-50 * H. Jørgensen
1950-51 * E B Christensen 1951-
52 *  Bent Pedersen 1952-53 * B.

Vandrepokal for II kl
Hvidovre Arb.

Skakklub
Udsat af Sandmand Radio

48
(Indstøbt fabrikationsmærke:)

Edw. Aagaard
KØBENHAVN
DANMARK

B. Jensen 1953-54 * Ester
Karslund 1954-55 * Freddie
Hansen 1955-56 *  Villy
Stallknecht 1956-57 * Mogens
Jensen 1957-58 * Vald. Olsen
1958-59 * Bjarne Kildeskov 1959-
60 * Tonny Larsen 1960-61 *
Verner O. Nielsen 1961-62 *
Knud Jensen 1962-63 * Willy
Bredberg 1963-64 * J. F. Andersen
1964-65 * Kurt Larsen 1965-66 *
P. Büchmann 1966-67 * Kaj Regel
1967-68 * Peter Køhler 1968-69 *
Torben Asmild 1969-70 * Michael
Terp 1970-71 * Erling Thomsen
1971-72 * T. Jørgensen 1972-73 *
Bent Dalberg 1973-74

Indgraveret tekst:

Skak-

præmie-

historie

2

Præmie fra 1948
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2. Klasse, Hvidovre Arbejder-
Skakklub. Præmien er doneret af
Sandmand Radio. Som „Krøniken“
antyder, var der dengang penge i at
sælge radioer. Pokalen, udformet som
en nationalromantisk skattekiste,
bærer præg af nationens genfødsel
efter besættelsen. Underdelen er støbt
i messing med pånittede messingfød-

der. På forsiden ses Thyre Dannebod
dirigere opførelsen af Dannevirke.
Låget er udført i formessinget
zinkstøbegods. På indersiden af låget
er første vers af nationalsangen
gengivet på dansk og engelsk. Vi ser
her et tidligt eksempel på en turist-
souvenir, rettet mod engelske turister,
vel især soldater.

Der er et yndigt Land, I know a lovely land,
Det staar med brede Bøge Whose charming woods of beaches
Nær salten Østerstrand Grow near the Baltic strand.
Det bugter sig i Bakke Dal It waves from valley up to hill,
Det hedder gamle Danmark Its name is olden Denmark,
Og det er Frejas Sal. And here dwells Freya still.

Og gamle Danmark skal bestaa And olden Denmark shall remain
Saa længe Bøgen spejler As long as the beaches reflex
Sin Top i Bølgen blaa. Their tops in the blue waves.

Versefødderne begynder at halte mod
slutningen af den engelske
oversættelse.

Når man bryder ind i et klubskab med
et koben, så tvinger man skabets sider
fra hinanden, så hylderne falder ned,
og hele skabets indhold ender på
gulvet.
Zinkstøbegods er det materiale,
Teknobiler og Matchboxbiler er støbt
i. Det plejer at være solidt. Men her er
støbningen dårligt udført med
luftbobler i metallet, og afkølingen er

sket for langsomt, så der blev dannet
store krystaller.
Resultatet var et kistelåg skørt som
glas. Resterne af kisten stod til at
blive smidt ud, men det kunne jeg
ikke nænne, så jeg tog stumperne med
hjem og limede dem sammen. Jeg
syntes, de havde en historie at
fortælle.

Bjarne Kildeskov og Bent Pedersen er
stadig medlemmer af Hvidovre Skak-
klub (juli 2009) og i 2005 havde Bjarne
50 års jubilæum i klubben.

21



19

Julelyn med juleguf

Det var som sædvanlig en rigtig
hyggelig aften med luften fyldt med
latter og ladet med spænding.
På buffetbordet stod diverse juleguf
og den lange række af meget
kvalificerede præmier.
Blev det et drama? Jeps, ganske som
de foregående år. Den nysgerrige
tilskuer ville ha‘ skuet mange missede
matter, forunderlige angrebstræk,
besynderlige forsvarsfadæser og
adskillige „ulovligt træk“ tab til den,
der stod bedst. Men så‘n er
reglementet jo; står man skak, er det,
hvad næste træk handler om – ikke
slag af modstanderens dronning eller
gaflen på hans to tårne!
Turneringen blev gennemført af 12
tapre mænd, som fordelt efter
retfærdig vurdering på 6 hold tævede
løs på hinanden i dobbeltrunde; først
hvid, så sort. Så næste hold.
Det handlede om at samle matchpoint
– kun ved ligestilling ville der blive
brug for individuelle point.
På forunderlig vis viste Højgaard og

Bjarne H solidarisk stabilitet, hvilket
resulterede i 8 matchpoint ved hjælp
af 3 sejre og 2 uafgjorte.
Lige efter fulgte Henning J og Steen A
med 7 MP for 3 sejre og en uafgjort.
Børge N og Henning G lå lige i
sliptrømmen med 6 MP fulgt af
Arshak I og Benny B med 5.
Bjørn H og Torben H fik 3 MP og Esben
B og Finn G sluttede med 2 MP.
Den meget udmærkede arrangør
Henning Jensen havde igen i år i tæt
samarbejde med Torben H sørget for
præmierigelighed, så der blev delt
godt ud under stort bifald.
Der var naturligvis også hæder og
præmie til højeste score. Sandelig om
ikke en vis Børge N måtte tage mod
som 1.-brætter med 9/10, mens
2.brætteren Benny B toppede med 9,5
af 10; suveræne herrer!
Med 7/10 fik Knud H og Bjarne H
2.pr. for deres hhv. 1.- og 2.brætscore.
Herlig aften med højt humør og en
gratis udskænkning på klubbens
vegne; igen i år stor tak til Henning J.
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Mesterklasse
Børge Nielsen
Knud Højgaard
Esben Bruun
Svend Sejersen
Henning Jensen
Arne Larsen
Bent O. Pedersen
Kim Frederiksen

Første klasse
Mohammad Zewain
Benny Bengtsen
Arshak Ikilikian
Bjørn Hemmingsen
Steen Andersen
Arne Rasmussen
Jørn Brandt

 Anden klasse
Torben Henriksen
Erik Friberg
Bjarne Håkansson
Børge Bengtsen
Finn Gjerulff
Henning Gottfredsen
Søren Bang Sørensen

Om den ekstraordinære generalforsamling

tirsdag den 26. januar 2010 kl. 19.30

Som det fremgik af indbydelsen, var eneste punkt:

Beslutning om betænkningstid til turnering om
klubmesterskabet 2010

Der blev på GF omdelt et bilag med nedenstående (foreløbige) deltageropdeling:

Som det fremgår af det udsendte referat, indledtes forhandlingerne
med en afstemning, hvor det blev vedtaget, at der blev stemt grup-
pevis om betænkningstiden:

A 2 timer

B 2 timer + 1/2 minut pr. træk
forudsætter brug af de elektroniske ure.

C 2 timer til 40 træk + 1/2 time til
resten

D 2 1/2 time

E 2 timer + evt. hængeparti
med 1 time pr. 20 træk.

F Evt. dobbeltrunde

G Monrad i én gruppe

i M-kl. stemte
1 på A
1 på C
2 på C - D

i 1. kl. stemte
4 på A
3 på C
i 2. kl. alle 3 på A

Resultatet blev som anført i referatet, at
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Indkaldelse
til ordinær generalforsamling
kl. 19.30 tirsdag d. 25. maj 2010

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af referatet i
klubbladet af GF 2009

3. Formandens beretning

4. Det reviderede regnskab

5. Behandling af indkomne forslag
a) Lovforslag
b) Øvrige forslag

6. Valg; på valg er
Torben Henriksen
Henning Jensen
Henning Gottfredsen
Steen Andersen
Arne Rasmussen
(alle er villige til genvalg)

7. Eventuelt

Lovforslag og øvrige forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest 4 uger før generalforsamlingen og skal
udsendes til alle medlemmer i deres fulde ordlyd senest
2 uger før generalforsamlingen.
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Goddag
og velkommen til

Mohammad Zewain

ELO tallene
er på nettet

(hvis du ikke vidste det i forvejen)

Der er set aktuelle
danske ELO tal på:

http://ratings.fide.com/
tournament_report.phtml

?event16=43000
(i én linie)

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
formanden.

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
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Navn Bræt Rating Elo

1. Børge Hjerrild Nielsen 1.1 1971 2045

2. Rasmus A. Hansen 1.2 1795 1955

3. Esben Bruun 1.3 1893 1938

4. Svend Sejersen 1.4 1851 1976

5. Knud Højgaard 1.5 1792 1912

6. Henning Jensen 1.6 1640

7. Arne Walther Larsen 1.7 1661

8. Kim Frederiksen 1.8 1653

9. Bent O. Pedersen 1611 1912

10. Poul Elgård 1909

11. Arshak Ikilikian 2.1 1247

12. Jørn Brandt 2.2 1419

13. Bjørn Hemmingsen 1413

14. ny Benny Bengtsen 1200

15 ny Mohammad Zewain 1200

16. Torben Henriksen 2.3 1218

17. Leon Henriksen 1460

18. Steen Andersen 2.4 1067

19. Bjarne Håkansson 2.5 1115

20. Børge Bengtsen 2.6 1189

21. Finn Gjerluff 2.7 1088

22. Henning Gottfredsen 2.8 1009

23. Søren Sørensen 1009

24. Bjarne Kildeskov 1200

25. Flemming Holten Nielsen 1000

Hold & styrkeliste
fra Holdurneringen startede

med efterfølgende justeringer
Se den nye rating på side 17
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Program for sæson 2009-10
Februar

2. HT 5. r. 2.-hold hj > BMS 5
3. HT 5. r. 1.-hold ude > KS 2
6. Nytårs-Fastelavnskur

     9.  Klubaften
   16.  Klubmesterskab / Klubaften

22. HT 6. r. 2.-hold ude > Taarnby 2
23. HT 6. r. 1.-hold hj > Musik 1

Marts
2. Klubmesterskab / Klubaften
 9. Klubmesterskab / Klubaften
16. Klubmesterskab / Klubaften
20. lørd. kl. 13.00 HT slut 7. r.

1.-hold „hj.“ > Seksløberen 1
2.-hold „ude“ > Taastrup

23. Klubmesterskab / Klubaften
30. Klubaften (påske)

April
6. Klubmesterskab / Klubaften

13. Klubmesterskab / Klubaften
20. Klubmesterskab / Klubaften
27. Klubaften

Maj
4. Klubmesterskab / Klubaften

11. Klubaften
18. Klubaften
25. Generalforsamling

Juni
1. Klublynmesterskab
8. Klubaften

15.
22.
29.

Bemærk
Når tilmeldingen til
klubmesterskabet er afsluttet og
turneringsledelsen har sammensat
grupperne, vil alle få meddelelse
om hvilke datoer, der spilles om
klubmesterskabet.
Turneringen vil blive placeret på
datoer med denne tekst:
Klubmesterskab / Klubaften
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Benny Bengtsen varmer brikkerne op inden partiet i Kommunekampen i Rødovre Centrum.
Det hjalp, for Benny vandt. Samlet vandt Hvidovre over Damsø 3-2.
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KS 2 4 - 4 Hvidovre 1

Christian C. Strachan 0 - 1 Børge Hjerrild Nielsen
Thomas Varming 1/2 - 1/2 Svend Sejersen (H)
Lars Erik Zwisler 0 - 1 Knud Højgaard
Olav Kallenbach 1 - 0 Henning Jensen
Henrik Høybye 0 - 1 Arne Walther Larsen
Tommy Morris Eriksen 1 - 0 Bent O. Pedersen (R)
Frode Greisen 1/2 - 1/2 Benny Bengtsen (R)
Niels-Peter Rønmos 1 - 0 Mohammad Zewain (R)

HT 2009-10 1.-holdet * 1. række * 5. runde d. 3. februar 2010

Et besøg i den hyggelige kælderbutik
på Frejasgade, ved Jagtvej, Nørrebro.
Jeg cyklede derud. Det var lidt af en
oplevelse. Der lå sne overalt, og en
del af turen foregik på den måde, at
jeg holdt balancen ved få forhjulet til
at skride ud skiftevis til højre og til
venstre. Men det er jo barnelærdom.
Arne lagde ud med en ægte miniature.
Kl. 20.25, og efter knap en time, og
17 træk, havde han givet modstan-
deren en lektion. Det parti må vi se –
side 3! Ti minutter efter havde jeg
sikret remis. Så kom Benny også med
en remis. Modstanderen havde en
garderet fribonde på e3, men en
butikslukning klarede sagen.

Højgaard spillede en teorivariant,
hvor hvid giver en kvalitet for at få en
mattrussel mod b7. Modstanderen
oversatsede og tabte.
Herefter gik det skidt. Henning, Bent
og Mohammad tabte alle. Tilbage sad
Børge. Partiet var startet med 1. d4 d5
2. c4 c6 3. cxd5 cxd5. Der opstod en
isoleret sort bonde på d5. Den
belejrede Børge så en times tid,
hvorefter han havde 36 min. tilbage.
Men modstanderen havde 15
sekunder, hvorefter han opgav.
Uafgjort på udebane. Og et matchpo-
int. Vores målsætning er at blive i
rækken, så de point får vi nok brug for.

Svend Sejersen
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HT 2009-10 1.-holdet * 1. række * 5. runde d. 3. februar 2010

Miniature fra
Holdturneringen

Hvid:Arne Larsen,  Hvidovre
Skakklub 1
Sort: Henrik Høybye,  KS 2
Engelsk, spillet 3/2 2010

1. Sf3 Sf6 2. g3 d5 3. Lg2 c6
Solidt, men udviklingen af D-
fløjen besværes. 4. c4 dxc4 5.
Sa3 Le6 Et interessant forsøg.
Kan bonden holdes? Eller
bliver den sorte stilling for
bøvlet? 6. 0-0 Her kan hvid
undgå problemerne med 6. Sg5
Ld5 7. e4 h6 8. exd5 hxg5 9.
dxc6 Sxc6 11. Sxc4. 6. -Sbd7
7. Dc2 Sg5 var stadig en
mulighed. Sb6 8. Se5?! Et slag
i luften. Dd4 9. Sf3 Dd6 10.
Td1 0-0-0? g6, Lg7 og 0-0 ser
sundt ud. 11. d4 cxd3 12. Txd3
Ld5?? se diagram

13. Lf4 Dd7? Db4 havde i det
mindste forhindret 14. Sb5 Truer mat
på a7! De8 15. Sxa7+ Kd7 16. Se5+
Ke6 17. Lh3+ opgivet. Det har ikke
noget med skak at gøre, men det er
alligevel sjovt at få lov at spille sådan
et parti.

Noter af Sejersen
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HT 2009-10 1.-holdet * 1. række * 6. runde d. 23. februar 2010

Musik var et af de hold, vi skulle slå
for have en chance for at blive i
rækken. Vi slog dem også, og det ser
jo godt nok ud på papiret. Men hvis
man har set partierne, så må man sige,
at vi var heldige.
Denne gang var det min tur til at blive
først færdig. Efter 29 træk havde jeg
21.36 forenklet min modstanders
stilling så meget (ved at fjerne fire af
hans bønder og hans løber fra
brættet), at han kunne se, det var på
tide at opgive. Jeg bringer partiet på
næste side.
Blot to minutter senere kom Knud
med det næste point. Modstanderen
prøvede en Budapestergambit, men
Højgaard kan sin teori og spillede et
parti lige til lærebogen. Det må vi
også se – side 6.

Arne fik et siciliansk parti, der endte
remis med uligefarvede løbere.
Henning havnede i et S mod L-
slutspil, hvor modstanderen kunne
have fået en lille fordel, men en
springer er bedre til at svindle end en
løber, og Henning var bedre til at
svindle end Sune, så det endte godt.
Benny spillede frisk til og ofrede S og
L for T og to bønder. Stillingen var ret
uoverskuelig, men hans remistilbud
blev modtaget.
Børge holdt remis i et tårnslutspil,
men analyserne bagefter viste, at han
havde stået til tab undervejs. Bent var
i store vanskeligheder. Hans Mathia-
sen havde kongeangreb, og også en
afgørende kombination undervejs,
men det endte med, at han havde en
løber for lidt, og så glemte han at

Børge Hjerrild Nielsen 1/2 - 1/2 Bo Brandstrup
Esben Bruun 1 - 0         Flemming Windekilde
Svend Sejersen (H) 1 - 0 Lars Linderod
Knud Højgaard 1 - 0 Jørgen Monrad
Henning Jensen 1 - 0 Sune Brogård
Arne Walther Larsen 1/2 - 1/2 Martin Granau
Bent O. Pedersen (R) 1 - 0 Hans Mathiasen
Benny Bengtsen (R) 1/2 - 1/2 Allan Pihl Christensen

   Hvidovre 1    61/2  - 11/2 Musik 1
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HT 2009-10 1.-holdet * 1. række * 6. runde d. 23. februar 2010

trykke på uret til sidst.
I det sidste parti havde Esben valgt en
Reti med et bondeoffer på b4 og spil-
lede sit sædvanlige, kompromisløse
spil. Han oversatsede og ofrede ukor-
rekt en løber på f7. Der fulgte flere
fejl på begge sider af brættet. Endnu i
træk 32 kunne Flemming have fået
gevinststilling, men i træk             

Ophørsudsalg fra
Holdturneringen

Hvid:Lars Linderod,   Musik 1
Sort: Svend Sejersen, Hvidovre
Skakklub 1
Spillet 23/2 2010

1. f4 c5 Hvid prøver at spille Birds
åbning. Den er sandsynligvis
indstuderet med en stærkere spiller.
Så jeg undlader d5, stiller mig i stedet
op til Siciliansk, og håber at få en
stilling, han ikke kender. 2. Sf3 Sc6 3.
d3 d6 4. g3 Sf6 5. Lg2 g6 6. 0-0 Lg7
7. e4 0-0 8. c3 Tb8 9. De2 Ld7 Nu er
jeg parat til et fremstød med b-bonden
for at øge Lg7‘s indflydelse. 10. e5(?)
Forhastet. Dronningefløjen burde
udvikles.dxe5 11. fxe5 Sg4 12. d4?
Dette „nærliggende“ træk er en fejl.
Hvids bedste var 12. h3 Sgxe5 13.
Sxe5 Sxe5 14. Lf4 f6 15. Lxe5 fxe5
cxd4 13. cxd4 Db6 – se diagram

De to diagonaler peger på hvids
svagheder: d4, e5, b2 og Kg1. 14. h3?
Han ser ingenting. Kh1 var lidt bedre.
Sgxe5 15. Kh2 Sxf3+ 16. Lxf3 e6 Jeg
kunne godt have spillet Sxd4, men jeg
ville ikke risikere at regne forkert i en
let vundet stilling. 17. Lf4 Sxd4 18.
Df2 Sxf3+ 19. Dxf3 Dxb2+ Husk min
læresætning: „Man skal altid slå
testamentebonden, undtagen når man

34 slog han Esbens dronning, men
havde overset en mat i to med tårn og
springer i hjørnet.
Og så for resten: Hvis I ikke har hørt
Flemming Windekilde dirigere Sankt
Annæ Gymnasiums kor med f.eks.
Händels Messias eller Faurés
Rekviem, så har I noget til gode.

Svend Sejersen
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Parti fra Holdturneringen
Hvid:Knud Højgaard,  Hvidovre
Skakklub 1
Sort: Jørgen Monrad,  Musik 1
Budapestergambit, spillet 23/2 2010

1. d4 Sf6 2. c4 e5 3. dxe5 Sg4 4. Lf4
Sc6 5. Sf3 Lb4+ 6. Sbd2 De7 7. e3
Sgxe5 8. Sxe5 Sxe5 9. Le2 0-0 10. 0-
0 d6 Lxd2!? 11. Sb3 Lf5 TN Hvis
hvid sætter springeren på d4, bør
løberen nok stå på d7. 12. a3 Lc5 13.
Sxc5 dxc5 Hvid har løberparret og
den bedste bondestilling. 14. Dd5
Tfe8 15. Tfd1 c6 16. Dd6 h6 17. h3
Tad8?  se diagram

får den tilbudt!“ 20. Sd2 Lc6 21. Dg4
Tbd8 Det er sorts sjette tempogevinst.
22. Tad1 Dxa2 Jeg gad ikke regne på
La4. Jeg ventede bare på, at han
opgav. 23. Tf2 Dc2 24. Te1 Ld4 25.
Tfe2 Df5 26. Dh4 Jeg ved ikke, hvad
han håbede på. Lf6 27. Dh6 Lg7 28.
Dh4 Td4 29. De7 Dg5 var det samme
som at opgive, men holdspillere kan
som regel ikke lide at være den første,
der opgiver. Txf4! 30. opgivet; se
diagram:

Nu havde han fået nok. 30. gxf4 er
mat i fire: Dxf4+ 31. Kg1 Ld4+ 32.
Te3 Dg3+ 33. Kf1 Dg2#.

Noter af Sejersen



HT 2009-10 1.-holdet *
1. række * 6. runde
d. 23. februar 2010
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HVID TRÆKKER OG VINDER!
18. Dxe7 Txd1+ 19. Txd1 Txe7 20.
g4! Pointen. Løberen kan nu ikke
opretholde dækningen af feltet d7,
hvorefter Te7 fjernes fra 7. række med
en afbytning, og hvids tårn trænger
ind og erobrer bønder. 20.-Lc2 21.
Td8+ Kh7 22. Lxe5 Txe5 23. Td7 b5
24. Txf7 a5 25. cxb5 cxb5 26. Lxb5
Td5 Der er ikke noget der hjælper på
apoteket. 27. Td7 Te5 28. Ld3+
Lxd3 29. Txd3 Tårnslutspillet er let
vundet. c4 30. Tc3 Tb5 Tc5? 31. b3
31. Txc4 Txb2 32. Tc5 a4 33. Tc4
Kg6 34. Txa4 Kg5 35. Ta5+ Kf6
Kh4 36. Th5# 36. Kg2 Ta2 37. h4
Ta1 38. a4 Kg6 39. h5+ Kf6 40. Kg3
Tg1+ 41. Kf4 Tc1 42. Ta6+ Kf7 43.
a5 Tc4+ 44. e4 Td4 45. Tb6 opgivet.

Noter af Sejersen

HT 2009-10 1.-holdet *
1. række * 7. runde
d. 20. marts 2010

Vi skulle have 2 point for at sikre
vores forbliven i rækken. Det skulle
ikke være uoverkommeligt, eftersom
Seksløberens holdleder ringede mig
op om morgenen og meddelte, at de
måtte lade bræt 8 stå tomt. Da Benny
hørte det, gav han mig et godt råd.
Sæt Søren på bræt 8. Så Søren fik
debut på 1.-holdet med 1 point og et
fejlfrit parti.
Det er stressende at være holdleder.
Man skal medbringe brætter, brikker
(plus et ekstra sæt for tidlig bonde-
forvandling), ure (plus et ekstra i
tilfælde af tekniske problemer),
noteringslister (plus nogle gammel-
dags ikke allergifremkaldende),
nummerbrikker, og diverse glemte
effekter (et par briller og en pude).
Hjemmeholdet skal desuden
medbringe de aktuelle styrkelister for
de to hold, og man skal have styr på
holdopstillingen, transporten og de
seneste afbud.
Det gik næsten. Henning Gottfredsen
kom dog med nummerbrikkerne, som
jeg havde glemt. Men så var det, lige-
som kræfterne slap op. Jeg kan ikke
engang tyde min egen noterings-liste.
Men i hvert fald tabte jeg med et brag.
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   Hvidovre 1      6  -  2 Seksløberen 1
Børge Hjerrild Nielsen 1/2 - 1/2 Sandra de Blécourt Dalsberg
Esben Bruun 1 - 0 Søren Haahr Dalsberg
Svend Sejersen 0 - 1 Jørgen Dahl Toldsted
Knud Højgaard 1 - 0 Carsten Møller Larsen
Arne Walther Larsen 1 - 0 Jakob Kjær
Bent O. Pedersen 1 - 0 Carsten Pedersen
Benny Bengtsen 1/2 - 1/2 Morten Bengtson
Søren Bang Sørensen 1 - 0 Tomt bræt

Resten af holdet klarede det bedre.
Esben ødelagde modstanderens
bondestilling og vandt en løber for to
bønder.
Arnes modstander overså en binding
og afleverede også en løber. Bendts
modstander så ingenting. Rokade til
hver sin side, og inden han opdagede
det, havde Bent en bonde på h6 og en
dronning på f6.
Knud spillede et rodet parti. Modstan-
deren gav en bonde i åbningen, men
senere måtte Knud give en kvalitet for
at fjerne en nærgående springer.
Men slutspillet S, T og B mod 2T
havde Knud mest styr på. Det endte
med bondeforvandling og mat.
Benny havde to bønder for en løber,
da han tilbød remis. Stillingen så

ulden ud, men modstanderen virkede
nervøs og modtog et remis-tilbud.
Og så viste Børge mig, hvordan jeg
skulle have spillet (samme åbning).
Han var under hårdt pres, men holdt
sikkert remis.
Den sidste halve time af
fællesafslutningen plejer at være et
støjhelvede af småsnakkende
tilskuere. I år gik det bedre. Der var
nogenlunde ro.
Topscorer på førsteholdet blev Arne
med 5 af 7, men Børges 41/2 af syv på
førstebrættet uden tabspartier, og
Knuds 41/2 af 7 bør også nævnes.
Esben klarede 4 af 6, og Benny holdt
31/2 af 7. Men Søren scorede altså
100%!

Svend Sejersen
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Hvidovre 2 31/2-41/2 BMS 5

Arshak Ikilikian 1 - 0 Erling Rosenwanger
Jørn Brandt 1/2 - 1/2 Jørn Braüner
Bjørn Hemmingsen 1 - 0 Jørgen Holst
Torben Henriksen 0 - 1 Oliver Hellum
Steen Andersen 1 - 0 Benjamin Braüner
Børge Bengtsen 0 - 1 Niels Arup
Finn Gjerulff 0 - 1 Jens Capion
Henning Gottfredsen 0 - 1 Martin Jessen

Erling Jørgensen 1 - 0 Arshak Ikilikian
Bjarne Mielow 1 - 0 Jørn Brandt
Jens Thrane 1 - 0 Torben Henriksen
Paul Nielsen 1 - 0 Steen Andersen
Svend Arnkilde 1 - 0 Børge Bengtsen
Karlo Havmand 1 - 0 Finn Gjerulff
Morten Jørgensen 1 - 0 Henning Gottfredsen
Børge Hansen 1 - 0 Søren B. Sørensen

Tårnby 2 8 - 0     Hvidovre 2

HT 2009-10 2.-holdet * 3. række * 5. runde d. 2. februar 2010

HT 2009-10 2.-holdet * 3. række * 6. runde d.22. februar 2010
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Peter Meldal 1/2 - 1/2 Arshak Ikilikian
Emil Wulff Rasmussen 0 - 1 Bjørn Hemmingsen
Mark Kirkebække 1/2 - 1/2 Mohammad Zewain
Ole Bang Madsen 0 - 1 Torben Henriksen
Flemming Wadtland 1 - 0 Steen Andersen
Mikkel Drygaard 1/2 - 1/2 Børge Bengtsen
Sigurd Lumholdt Riber 0 - 1 Finn Gjerulff
Magnus Bernskov 0 - 1 Henning Gottfredsen

Taastrup 3       21/2  - 51/2     Hvidovre 2

HT 2009-10 2.-holdet * 3. række * 7. runde d. 20. marts 2010

Holdturneringen 2009-2010 sluttede
som sædvanligt i Tapeten, Ballerup
den 22. marts 2010, hvor alle turne-
ringens hold var samlet.
Der blev spillet om op- og nedrykning
for nogle, medens andre spillede om
en hæderlig placering. Vi hørte til den
sidste kategori, og på forhånd havde
jeg ikke levnet os selv nogen stor
chance for andet end en sikker 7. og
dermed sidsteplads.
Det var ikke gået særligt godt i turne-
ringens foregående kampe, og på
papiret havde Tårnby et samlet bedre
ratingtal end os. Men et bedre
ratingtal betyder som bekendt ikke

Stærkt spil af 2.-holdet i Ballerup
altid, at man vinder, og specielt ikke i
den ende af skalaen, hvor vi hører til.
Den dag var vi i hvert fald et bedre
mandskab. Vi havde endog afbud fra
Jørn og Bjarne, så reserver var ind-
kaldt i sidste øjeblik, og holdet blev
derfor først endelig sat ude i Tapeten,
hvor der var overblik over de dispo-
nible spillere.
Først spillede Finn et forrygende og
hurtigt parti mod en ung Sigurd
Lomholt. Finn har jo tidligere i mange
år haft med de unge spillere at gøre,
og da Sigurd lavede en lille fejl tidligt
i spillet (ja, men det gør man jo, for
ellers taber man heller ikke), og      
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samtidig trak lidt hurtigt, var Finn så
ikke i tvivl om, hvorledes dette parti
skulle køres hjem.
Henning gjorde ligeledes Finn
kunststykket efter med hurtigt spil.
Hennings modstander – også en ung
spiller med hang til lidt hurtigt spil og
hurtig gevinst – stod tidligt i spillet
bedst. Men så overså Magnus
Bernskov. at Henning havde en
afdækker klar og snuppede hans
dronning. (Så stod den 2-0 til os).
Bjørn snuppede en bonde først i
spillet, og dette var nok til at køre en
gevinst hjem uden særlige problemer.
Mohammad havde lige spil imod
Mark Kirkebække, og dette kunne
således ende remis. (Nu stod det 31/2 -
1/2 til os).
Og så var det Børges tur til at afslutte.
Han spillede igen en sikker remis
hjem imod Mikkel Drygård, alt som
det ofte går med sikker åbning og
overblik, og det hele slutter i en lukket
kompliceret stilling, hvor man ikke
skal forcere. (Så var det 4-1).
Jeg selv var meget presset på grund af
tøvende åbningsspil, men så fik jeg
brudt isen efter 11/2 time. Et
kvalitetsoffer i midtfelterne og lidt
lynspil med afbytninger blev til et
slutspil, hvor jeg ikke kunne undgå at
få forvandling og Ole B .opgav. (Og
så 5-1)

Steen kæmpede lidt op ad bakke hele
partiet. Forsøgte i sidste 1/2 time
angreb for at få overtag, men dette
mislykkedes, og i 40. måtte Steen
opgive forsøget.
Arshak var sidste mand, som var i
spil. Arshak havde et let pres imod sig
hele partiet, men forsvarede sig godt
og forsøgte samtidig med træk til
angreb. Det hele ender dog efter 38
træk i en igen svær stilling, hvor
Meldals tårn og løber skal spille
slutspil imod Arshaks tårn og
springer, hver med 4 bønder. Begge er
tilfredse med ikke at tage risikable
beslutninger – og det er fair nok i
dette holdspil.

Men vores 51/2-2
1/2 sejr gav dog meget

bonus til os i denne sidste kamp.
BMS havde inden afslutningen 15
point og var oversidder.
Brøndbyerne havde 141/2 og vi selv
havde 11 point. Med vores 51/2
passerede vi så BMS, og vi fik
således161/2 point i alt.
Da Brøndbyerne imidlertid kun
scorede 11/2 i denne deres sidste
turnerings-kamp, ja så nåede de kun
16 point. Pludselig var vi avanceret
fra 7. plads til en fin 5.-plads på denne
sidste spillerunde. Godt gået drenge.

Torben Henriksen

HT 2009-10 2.-holdet * 3. række * 7. runde d. 20. marts 2010
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Overskriften hentyder til Taastrup 5‘s
to nederste brætter, der var bemandet
med børn, der var nybegyndere. Det
gav nogle pudsige partier. Lad os se et
af dem.
Hvid:Finn Gjerulff,  Hvidovre 2
Sort: Sigurd Riber, Taastrup 5
Spillet 20/3 2010
1. d4 d5 2. Sf3 Sc6 3. Lf4 Lg4 4.
Sbd2 Dd7 5. e3 Sf6 6. Le2 g6 7. Le5
Lg7 8. c3 Sxe5 9. Sxe5 De6?? Sort
ser kun, at dronningen er truet. Han
har ikke set afdækningen. 9. -Lxe2 er
det reddende træk. 10. Sxg4 Sxg4 11.
Lxg4 Dd6 12. 0-0 h5 13. Lf3 e5 14.
e4 En god ide. Med en springer mere
kan gå direkte efter manden med
hatten. exd4 15. cxd4 Lxd4? 16. exd5
Man kunne også inkassere løberen
med 16. Da4+. Lxb2? Vi ser her den
helt primitive begynderskak. Sorts
plan er at true brikker og slå dem en
ad gangen. 17. Sc4 Df4 Df6 18. De2+
hjalp ikke sort. 18. Sxb2 g5 19. Lxh5
0-0-0 På Dh4 kan hvid lukke h-linjen
med g4 20. Lg4+? Ikke godt. Efter f5
tabes løberen, og gevinsten bliver
besværligere. Td7? jeg vil tro, at sort
satte tårnet i slag med vilje for at

bevare 21. Lxd7 med Dxh2#. Der er
bare lige det, at løberen slår med
skak! 21. g3 Df6 22. Lxd7+ Kxd7 23.
Sd3 Dh6 24. Se5+ Ke7 25. Sg4 Hvid
har tingene under kontrol. Dh7 26.
Tc1 f5 Hvis hvid nu bare flytter
springeren? 27. De2+ 27. Txc7+ fulgt
af Txh7 var nemmere. Kf8 28. Tfe1!
Og om lidt er matten klar, som Benny
Andersen ville have sagt. se diagram

HT 2009-10 2.-holdet * 3. række * 7. runde d. 20. marts 2010

Begyndere mod veteraner

Dd7 29. Sf6 Df7 30. Txc7 Dxc7 31.
De8+ Kg7 32. Te7+ Dxe7 33. Dxe7+
Kh6 34. g4 f4 35. De6 Kg7 36. Sh5+
Kh7 37. Df7+ Kh6 38. Dg7#

Noter af Sejersen
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KommuneKampen
mellem Damsø Skakklub og Hvidovre Skakklub

i Rødovre Centrum, lørdag d. 10. april 2010
blev vundet af Hvidovre Skakklub med 3 - 2

1

/

2

Arshak Ikilikian 1303 v1226 Bjørn Gemzøe

1

/

2

1 Benny Bengtsen 1354 v1371 Ernst M. Hansen 0

0 Steen Linnerup 1400 v1374 Ejvind Funch Carlsen 1

1 Henning Jensen 1697 v1661 Bjørn Enemark 0

1

/

2

Svend Sejersen 1827 v1806 Jørgen H. G. Hansen

1

/

2

Rating samlet 7581 7438

Gennemsnit 1516 1488

Det blev en spændende dag mod den
nye fusionsklub Damsø – født ved
sammenlægningen af Rødovre Skak-
klub og Vanløse Skakklub.
Med kun en halv times betænknings-
tid og store – rigtig store – flotte men
tuuunge træbrikker (officerene ruller
på hjul), kan det hurtigt knibe med
overblikket og dermed tiden. Det sås i
flere partier.
Arshak stod godt hele vejen, men tiden
.. tiden. Derfor endte partiet remis.
Benny Bengtsen mødte Damsøs for-
mand, Ernst, og tog fra start teten. Og
den holdt han godt fast i, så Ernst
måtte forlade det store bræt med et
pænt 0.

Steen Linnerups parti udviklede sig til
en stilling, der kun kunne ende med
remis – såfremt Steen havde haft tid
som modstanderen. Det havde han
ikke, så han tabte.
Henning Jensen bankede Bjørn
Enemark ud af brættet og sikrede med
sin sejr mindst remis.
Med en flot indsats endte Kommune-
Kampen med sejr til Hvidovre, da
Svend Sejersen kunne afslutte sit parti
med en remis. SEJR til os. Stillingen
er efter 3 møder helt lige!
Forhåbentlig har Damsø fået besøg i
klubben af nogle af de mange
interesserede tilskuere.

red.
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Der er ganske pæn spænding om
udfaldet i toppen. Børge Nielsen skal
ikke ryste for meget på hånden, hvis
Esben samtidig fortsætter med at
banke pinde på stakittet.

Nederst er der en tydelig afstand til
toppen, men både Jørn Brandt og Bjørn
Hemmingsen klarer sig dog pænt.
Arshak Ikilikian har det sværere; flere
gange lige ved, men  så .. red.
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I Første række er der ligeledes spæn-
ding. Torben Henriksen er eneste mand
med hele pinde i stakittet og har slået
nærmeste konkurrent Arne Rasmussen.
Arne er blandt en gruppe på tre-fire, der

kæmper om en andenplads. Så er vi et
par stykker, der slås om placeringen i
bunden.
Men Torben har altså ikke vundet før
sidste runde er spillet. red.
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Kom til

KlubLYNmesterskab 2010

tirsdag den 1. juni

kl. 19.00 til indskrivning

start kl. 19.30

 

Regler:

 

Indskud: Kr. 20

  

Klasser:

Der kåres klubmester samt én i Mesterklasse,

1. klasse og 2. klasse – dog kan deltagerne

kun vinde én titel.

 

Præmier: Indskud 20 kr. Klubben runder op,

så der er 1.pr. på 100 kr., 2.-pr. kr. 75 og 3.-

pr. kr. 50 i alle 3 klasser v. mindst 4 deltagere.

Turneringsform: Der tilstræbes ‘alle mod alle’

– ellers Monrad. 

Evt. først ‘alle mod alle’, hvorefter de vundne

point tages med over i de 3 klasser, som påny

spiller ‘alle mod alle’.

 

Turneringen afvikles efter DSUs regler for

Lynskak.
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HUSK AT
sætte kryds i kalenderen,

så du er klar til at være med
på holdet til

Urmatch 2010
mod Damsø Skakklub
tirsdag den 31. august

i Rødovre.
Nærmere oplysning følger.

Hvidovre Skakklub
har for 15. år i træk meldt sig til

Hvidovre Kommunes

AKTIV SOMMER
– et tilbud til børn og unge. om sjov,
spændende, udviklende beskæftigelse

Det foregår som sædvanlig i
udstillingslokalet på Hovedbiblioteket

kl. 15.30-17.30 tirsdagene
6. + 13. + 20. + 27. juli.

Henning G. og Henning J.
har påtaget sig opgaven,

men alle er velkomne til at kigge
forbi og måske give en hånd med.

Skakturnering
i Avedøre Bibliotek

Beklagelse
I nr. 1 2010 var 2.-holdet på siderne

9 og 13 avanceret til 1. række i
holdturneringen. Dét holder

naturligvis ikke, der skulle – som
sandt er – ha‘ stået 3. række.

red.

På biliotekets opfordring stillede
klubben op og arrangerede sidst i
april en turnering for børn og unge.
Det blev en succes med hele 14 del-
tagere til en Monrad. Henning J. og
Benny B. kunne uddele flotte præ-
mier sponceret af DANSKE BANK,
Hvidovre. Biblioteket supplerede
med hhv. 300, 200 og 100 kr. til de
3 bedst placerede.

Simultan i Hvidovre C
I samarbejde med Hvidovre C og
Danske Bank Hvidovre arrangerer
klubben simultanturneringer 2
lørdage i løbet af sommeren. Begge
samarbejdspartnere leverer præmier
til de, der tager point fra Henning J.
eller leverer en god indsats.
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Indkaldelse
til ordinær generalforsamling
kl. 19.30 tirsdag d. 25. maj 2010

Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af referatet i

klubbladet af GF 2009
3. Formandens beretning
4. Det reviderede regnskab

Kontingent
5. Behandling af indkomne forslag

a) Lovforslag
b) Øvrige forslag

6. Valg; på valg er
Torben Henriksen, kasserer
Henning Jensen, næstformand
Henning Gottfredsen
Steen Andersen, suppleant
Arne Rasmussen,  revisorsuppleant
(alle er villige til genvalg)
Bjarne Håkansson fratræder som formand,
så en ny skal vælges.

7. Eventuelt

Indkomne forslag er anført på den medsendte dagsorden.
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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
formanden.

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
Snarest efter
generalforsamlingen vil
klubben igen byde på
Skakværksted.
Jørn Brandt og Svend Sejer-
sen 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!
Du er meget velkommen til
at give Svend et parti eller to,
som du gerne vil ha‘ kigget
nærmere på.
Det er Svend, der tager sin
værktøjskasse med – incl. en
bærbar PC-er, hvor alle træk
bliver vist for deltagerne.
Skakværkstedet afvikles i
klubhuset fra kl. 19.30 til 22.
Hvilke ugedagene (det bliver
ikke tirsdage) får du oplyst i
tide.
Din deltagelse betales af dit
kontingent.

red.
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afgik ved døden den

14. april.

Han var mærket af

en hjerneblødning,

som bl.a. ramte

hans talecenter.

Det skete for over

20 år siden.

Søren var en fin

fyr, altid parat til

et parti med et

smil.

Søren vil blive

savnet.

Bjarne Håkansson

Søren Bang Sørensen

Goddag

og velkommen til

Robert Christensen

Benny Bengtsen

har vi hilst velkommen – men
han ser altså sådan ud.

Farvel og tak til

Leon Henriksen



Redaktion:
Bjarne Håkansson
      (ans.)

Redaktionen sluttet
d. 1. maj 2010

Næste nr. er planlagt
udsendt
august 2010.

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

HVIDOVRE

SKAKBLAD

www.hvidovre-skakklub.dk
Klubhuset, Bibliotekvej 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
Egevolden 212 st tv, 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
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Program for sæson 2010-11
Maj

18. Klubmesterskab, sidste runde
25. Generalforsamling

Juni
1. Klublynmesterskab
8. Klubaften

15. Sommerskak
22. Sommerskak
29. Sommerskak

Juli
6. Sommerskak

15.30-17.30 Aktiv Sommer
13. Sommerskak

15.30-17.30 Aktiv Sommer

20. Sommerskak
15.30-17.30 Aktiv Sommer

27. Sommerskak
15.30-17.30 Aktiv Sommer

August
3. Sommerskak

10. Sommerskak
17. Sommerskak
24. Sommerskak
31. Urmatch ude mod Damsø

September
7.

14.
21.
28.

Bestyrelsen vil snarest efter generalforsamlingen melde ud,
hvad der skal ske under overskriften „Sommerskak“
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HVIDOVRE
SKAKBLAD

Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * August 2010  * 59. årgang

Den dobbelte 2010 klubmester Børge H. Nielsen ifærd med omkampen med
Henning Jensen om mesterskabet i lynskak
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Børge H. Nielsen Klubmester 2010
Bortset fra årstallet kunne overskriften
være hentet sidste år – eller næsten
hvert eneste andet af de foregående
ca. 25 år. Tillykke Børge H.
Men jeg er sikker på, at det aldrig
bliver trivielt for mesteren; der bliver
jo aldrig givet noget væk, når det
virkelig gælder mesterskabet – med
8,5/9 p. var der 1,5 p til nr. 2 Esben
Bruun.
Det var kun Arne W. Larsen, der var i

stand til at vriste bare et halvt point
fra mesteren – flot, og Arne tog en fin
3.-plads med 6,5.
Så er der – helt forståeligt – et „hul“
til den anden ende af skalaen.
Det skyldes dels deltagernes ønske
om at spille i den bedste række – man
lærer også af tævene – dels
turneringsledelsens ønske om at
fordele de i malt 18 deltagere i to
nogenlunde lige store grupper.

red.

2
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Torben Henriksen klar vinder af
Første række

Der blev ikke givet ved dørene, når
kassereren spillede om point. Kun to
formåede at tage 1/2 fra ham, så med
5/6 point gik han ubesejret gennem
trængslerne. Tillykke Torben H.
„Nye“ Robert Christensen tabte kun
til Torben og delte derfor 2.-pladsen
med Børge Bengtsen, der som vin-
deren var ubesejret, men „kun“ fik
remis 4 gange.

Arne Rasmussen endte pointmæssigt
under årlig standard på 4.-pladsen.
Fin Gjerulff, Bjarne Håkansson og
Henning Gottfredsen gjorde ikke
meget væsen af sig – sidstnævnte
måske fordi han under partierne
påtager sig at sørge for kaffe på
kanden og ofte lidt sødt i skålen til de
kæmpende.

red.

3
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Henrik Madsen møder Arne Rasmussen i Henriks første klubmesterskabsoplevelse.
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Børge H. Nielsen på vej mod 12,5; det er Hemmingsen, der sidder og lægger ryg til.

Det er set mange gange før – og
sådan var det også i denne
turnering. Der var kamp til stregen,
stillinger som balancerende på
katastroferanden, afbidte negle,
dirrende urvinger, rystende
hænder, åndeløse tilskuere – kort
sagt spænding til det sidste.
Det er jo benhårdt at knokle på i 11
partier med bare 5 minutter til at
banke modstanderen.
Det var der ingen, der formåede,
men det var tæt, meget tæt på.
Henning Jensen og Børge H.
Nielsen smed kun en halv hver –
de delte pointet.

Efter seriøse drøftelser enedes kom-
batanterne om at spille omspil, og
her trak Børge H. Nielsen på sin e-
norme turneringserfaring – og der-
med det længste strå: Klublynmester-
skabet 2010. Tilbage på tronen – tillykke!
Henning Jensen var i den grad tæt
på med hans 2.-plads.
I 1. klasse sejrede Benny Bengtsen
med 6,5 p. mens Arne Rasmussen
blev 2.
2. klasse blev vundet af Bjarne
Håkansson, Henning Gottfredsen
tog 2.-pladsen.
Gæsten Jørn H. sluttede flot med 8 p.

red.

Børge Nielsen igen klublynmester
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Hvid:Arne Rasmussen
Sort: Torben Henriksen
Spillet 20/4 2010

1. d4 e5?! Ikke helt sundt. Bl.a. spillet
en enkelt gang af Lasker, og der
udkom en dansk bog om åbningen for
nogle år siden, hvor det tykhovedede,
undskyld, tykhudede navn blev
foreslået. 2. c3 Ja, det kan vel spilles,
hvis man ikke vil lege med. Men dxe5
er bedre. exd4 3. cxd4 d5 Og nu
kunne stillingen lige så godt være
opstået i afbytningsvarianten i D-
gambit. 4. e3 Det er mere  normalt at
stille Lc1 uden for bønderne. Sf6 5.
Sf3 Ld6 6. Le2 c6 7. 0-0 0-0 8. Sbd2
Hvad med b3!? med hensigten La3 ?
Dc7 9. h3 Forhindrer en hvid officer
på g5, men svækker kongestillingen.
Lf5 10. b3 Se4 En naturlig udvikling
af brikkerne var Sbd7 fulgt af Tfe8.
11. Lb2 Lb4?
En besynderlig plan, og tempotab.
Man udvikler ikke sine brikker ved at
trække den samme brik to gange i
åbningen. 12. a3 Lc3 13. Dc1 Lxd2

Spielmann blev engang spurgt om Aljechines
kombinationer. Han svarede: „De imponerer mig ikke.
Dem kan jeg selv lave. Men hvordan bærer han sig ad
med at opnå de stillinger, hvor der kan kombineres?“

Aladdin er kendt for appelsinen i turbanen.

Aljechine eller Aladdin?
Afslået elefantgambit, spillet i foråret 2010

14. Sxd2 Sg5 15. Sf3 De7 16. Sxg5?
Dxg5 Med en trussel på h3. 17. Kh2
Dh6 18. Tg1 Straks g4 gav mere
initiativ. Sd7 19. Dd1 Dd6+ 20. Kh1
Sf6 Sorts løber er en stadig trussel
mod h-bonden. Afbytningsforsøget
21. Lg5? strander på Sxg5!, og hvis
22. hxg5??, så følger Dh6#! Hvad så
med den anden mulighed fra feltet d3?
21. Ld3?? Tf1 var meget bedre.
se diagram:
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Sorts spil ligner ikke Aljechines. Men
derfor kan han godt gribe en appelsin.
21. -Sg4!!
Ikke helt nemt at se. Det kunne godt
være Torbens hidtil smukkeste træk.
Der truer Dh2#, og 22. hxg4 Dh6#
løser ikke problemet. Og så truer der
også lige Sxf2+. Hvid må give
dronningen. 22. g3 I håb om et eller
andet mirakel. Sxf2+ 23. Kg2 Sxd1
24. Taxd1 Lxd3 25. Txd3 Tfe8 26.
a4 Db4 27. Ta1 Txe3! Torben er i
hopla. 28. Txe3 Dd2+ 29. Kf3 Dxb2
er godt for sort. 28. La3 Dxa3! Igen!
29. Txa3 Txd3 Et tårn bagud. Torben
er ikke engang i tidnød. Men der er
lige matten i bunden at håbe på. 30.
Ta2 Te8 31. b4 Tee3 32.  g4 Txh3
33. Te2 Kf8 Suk. 34. b5 Thg3+ 35.
Kg2 Txg4 Udplyndring. Den enkle
metode var Tdf3+ 36. Ke1 Te3. 36.
bxc6 bxc6 37. Tb2 Tgxd4 38. Tb8+
Ke7 39. Tb7+ Ke6 40. Txa7 Ta3 41.
opgivet. Miraklet udeblev. Og svaret
på overskriften må være: „Lidt af
begge dele.“

Noter af Sejersen

Jeg må efterhånden være den, der
har sat flest kommenterede partier i
bladet, men det giver tre ulemper.

Én enkelt spillers spilopfattelse
bliver fremherskende.

Bladet bliver noget ensformigt i
stilen.

Og sidst, men ikke mindst: Jeg
synes også, at et blad uden et spæn-
dende parti, jeg ikke har set, er kede-
ligt! Der må være andre, der enten har
spillet eller set et parti, de gerne vil
have i bladet. Hvordan gør man så?

Eget skakparti
Først og fremmest skal partiet have

et eller andet med klubben at gøre. Et
parti, man selv har spillet, er oplagt,
og så er man vel også den første til at
kommentere det.

Man skal have en pointe eller en
begrundelse for at bringe netop dette
parti. En ide med partiet. Et afgørende
eller betydningsfuldt parti er altid
godt.

Et aktuelt parti kan også bringes,
selv om det ikke er første kvalitet.
Men så skal man ikke overdrive
kommentarerne. Idealet er naturligvis
et smukt, fejlfrit, lærerigt parti.

Hvordan
kommenterer
man et parti?

af Svend Sejersen
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En andens skakparti
Hvis man ser et flot parti og gerne

vil kigge nærmere på det? Her skal
man først og fremmest sikre sig en
kopi eller en afskrift. Gør det med det
samme, ellers forpasses chancen. De
etiske krav er større, når man bringer
andres partier.

Man skal ikke hænge folk ud,
medmindre man er sikker på, at de
kan tåle det. Evt. kan man nøjes med
et diagram og partislutningen, hvis
antallet af fejl er graverende.

Valg af kommenteringsform
Ukommenterede partier bør være

være en sjælden undtagelse. Et parti
med korte, nøgterne kommentarer er
det minimalistiske ideal: kortfattet,
effektivt, og ret kedeligt, men
naturligvis tilladt.

Underholdningsværdien er større,
hvis man også har en historie at
fortælle.

Situationsbeskrivelser, spændende
personkarakteristikker, blomstrende
allegorier. citater, små hentydninger,
og en passende dosis personlighed,
humor og underfundigt sprog kan
gøre et kommenteret parti ret så
morsomt at læse, selv for mennesker
der ikke ved, hvordan brikkerne
trækker!

Men husk: Man må ikke overdrive,
og man skal holde sig på sporet.

Brug af computeranalyser
Jeg vil sige det med det samme,
computerkommentarer er monotone,

ret irrelevante og nogle gange direkte
vildledende. Det går ikke at skrive af
efter f.eks. en Fritz-analyse. Og de
bragte varianter er ofte så
kombinatoriske, risikobetonede og
lange, at de ikke er til megen hjælp
for almindelige spillere, mig selv
inklusive.

Og så har programmerne stadig
den irriterende vane, at når partiet er
tabt, så bringer de ikke den variant,
der giver de største praktiske
redningschancer, men den variant der
trækker tabet længst ud - ofte ved at
holde ophørsudsalg med klodserne,
indtil matten er nået.

Computerens stærke side er, at den
er god til at finde taktiske overseelser.
Så brugt med måde giver computeren
partikommentarer med færre fejl.

Hvor præcise og omfattende skal
kommentarerne være?
Man skal holde sig til de afgørende
skift i partiet. Emner kan være valg af
åbning, steder med svære valg,
oversete fejl, afgørende fejl, og de
mest indviklede steder med
forklarende varianter, gerne med et
diagram.

Et diagram er den ideelle appetit-
vækker. Man kan prøve at beskrive
trækkene objektivt, men i egne partier
er det også tilladt at skrive, hvad man
tænkte eller troede eller havde planer
om.

Er stillingen for indviklet til, at
man kan overskue den, skriver man
bare „uklart“, „med gensidige
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chancer“ eller lignende. Det er der
ingen, der lægger mærke til.

Hvor mange kommentatortegn skal
man bruge?
Så få som muligt! Mere end ét
udråbstegn er sjældent berettiget i et
helt parti. Og det samme med
spørgsmålstegn.

Træk med berettigede !! eller ?? er
uhyre sjældne. Og !? bruges alt for
ofte som en undskyldning for ikke at
forklare eller analysere stillingen. ?!
bør kun bruges ved træk med en god
ide, der desværre ikke er helt korrekt.

I stedet for at plastre et halvdårligt
parti til med spørgsmålstegn, kan man
ved de mindre graverende fejl nøjes
med en verbal kommentar som:
„Bedre var ...“ „Måske ...“ „En anden
ide var her ...“, og lignende.

Hvem er læseren?
Dette er et forfattertrick, som også
virker for skakkommentatorer. Man
forestiller sig en læser, og skriver, så
han kan forstå det!

Man må aldrig undervurdere sine
læsere. Det fylder også alt for meget.
Den, der har spillet partiet, er altid en
egnet målperson.

Korrekturlæsning
Det er en kendt sag, at man let overser
egne stavefejl, fordi man ved, hvad
der skal stå. Men det er der råd for.

Klubben har adskillige medlem-
mer, der uden problemer kan hjælpe
med at rette stavefejl og sproglige fejl.

Så det skal man bare benytte sig af.
Skaklige fejl i kommentarerne er

sværere at håndtere. Den smarte
metode er at gennemgå stillingen eller
hele partiet med en anden spiller,
inden det afleveres til trykning.

Risikerer jeg ikke. at modstanderne
lurer mig af?

Nej. Det er selvfølgelig en risiko.
når man bringer egne partier. Men så
kan man undlade at røbe den første
forbedring, man har fundet i sit eget
spil, og så er det måske modstanderen.
der bliver overrasket.

Der kan lige så godt ske det, at et
godt parti virker så skræmmende på
kommende modstandere, at de spiller
dårligt.

Hvad får jeg selv ud af det?
Udover tre dages-berømmelsen er der
tre sidegevinster.

Man lærer at kommentere et parti,
selvfølgelig.

Man får tilbagemeldinger - også
uventede - fra en hel del klubmedlem-
mer.

Og vigtigst: når man skal til at
begrunde valg af et bestemt træk,
tvinger man sig selv til at forstå stil-
linger, åbninger og partier bedre. Det
kommer helt af sig selv. Bare prøv!

Jeg vil kigge i arkiverne og senere
bringe nogle gamle partier, kommen-
teret af forskellige koryfæer. Så vil I
dels forstå, hvad jeg mener, dels lære
lidt om klubbens historie.
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1. e4 c5 2. d4 cxd4 3.c3
Morragambit. Den spilles som
regel af folk, der kender deres
varianter.
Komplikationerne bliver ofte vold-
somme, så den positionelle be-
kvemmelighedsspiller Sune afslår.
d3 4. Lxd3 Sc6 5. Sf3 Dc7 6. Le3
Sf6 7. h3 e6 8. 0-0 Le7 9. Sbd2 0-
0 10. Tc1 b6 11. Sb3 Lb7 12. De2
a6 13. Sbd4 d6 14. Tfd1 Sd7 15.
Sxc6 Dxc6 16. Sd4 Dc7 17. f3
Tfe8 18. Df2 Tab8 19. Lb1 b5 20.
Se2 Sc5 se diagram:

Hvad nu? Ingen af parterne fore-
tager sig noget.
Sune Venter  tålmodigt på den
positionelle fejl, som Steen nægter
at lave.
21. b4!? interessant. En sort
officer på forpostfeltet c4 kan
byttes af, og den „svage“ tilbage-
blevne bonde på c3 er let at
forsvare.
Sd7 22. Lc2 Se5 23. Lb3 Sc4 24.
Lxc4 Dxc4 25. Sd4 Tcd8 26. Sb3
La8 27. Sa5 Dc7 28. c4
Så forsvandt bondesvagheden.
bxc4 29. Sxc4 Db8 30. a3 d5 31.
exd5 Lxd5 32. Sb6 Txc1 33. Txc1
Lb7 34. Sd7 Dd6 35. Sc5 Lc8 36.
Dc2 h6
Sort har ingen muligheder for
aktivt spil, så han laver
„lufthullet“.
37. Lf2 Td8 38. Sd4 Dd5 remis.
Hvids sikre manøvrer med bønder
og springer gør indtryk.

Noter af Sejersen

To partier fra
Sune Berg Hansens simultan

16. marts 2009
Jeg har ikke fået fingrene i Rasmus’ gevinst,

men der var da også et par remis‘er; den ene med:

Hvid: Steen Linderup
Sort: Sune Berg Hansen
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Hvid: Svend Sejersen
Sort: Sune Berg Hansen

1. d4 d5 2. c4 c5 3. Sc3 Sf6 4. Sf3
a6 5. cxd5 cxd5 6. Lg5 Sc6 7. e3
Lg4 8. Le2 e6 9.  0-0 Ld6
Le7 er det normale.
10. Tc1 0-0 11. Te1 h6 12. Lh4
Tc8 13. Lg3 Lxg3 14. hxg3 Sbd7
15. Sh2 Lxe2 16. Dxe2 b5 17. Sf3
Sb6 18. b3 Dd6 19. Db2 b4 20.
Sb1
Jeg holder mig klar til at bytte på
forpostfeltet c3.
Sa7 21. Se5 Sb5 22. Sd3 Sd7 23.
Dd2 a5 24. Tc2 e5
Sune spiller på gevinst. Han
påtager sig en isoleret bonde i håb
om at få plads til at lave noget
svindel med springerne.
25. dxe5 Sxe5 26. Tec1 Txc2 27.
Txc2 d4 28. Sxe5 Dxe5 29. exd4
Sxd4
Sort er ved at stå til gevinst. Han
har terrænovervægt, og hans
springer er bedre en min! 30. Tc4
Td8 31. Kf1 Td5 32. De1 Df5 Det
bliver værre og værre. 33. Dd1
se diagram:

33. -Sf3? Her vandt 33. -Se2! —
34. Dxe2 Dxb1+ 35. De1 Td1 går
jo ikke, så hvid kan kun forsøge
34. Tc8+ Kh7 35. Dc2 Sxg3+ 36.
Ke1 Te5+ 37. Kd1 Se4 38. Kc1
Df4+ 39. Sd2 f5! 40. g3 Sxg3, og
på fxg3 vinder Te1+. I et alvorligt
parti bruger sort her en halv time
og finder 33. -Se2! Men til mit
held var det altså en simultan. 34.
Dc2 Dxc2 35. Txc2 Sd4 36. Td2
Kf8 37. f3 Ke7 38. Kf2 Ke6 39.
g4 Ke5 40. Ke3 Sb5 41. Tc2 g5
42. Sd2 Sc3 43. Sc4+ Ke6 44. Td2
Txd2 -Tc5 45. Te6+ gik ikke. 45.
Kxd2 Sxa2 46. Sxa5 Kd5 47. Sc4
Sc3 48. Se3+ Ke6 49. g3 Sb5 50.
Kd3 f6 51. Sc2 f5 52. gxf5 Kxf5
53. Sxb4 Her var Sune ved at blive
betænkelig. h5 54. Ke4 h4 55.
gxh4 gxh4 Nu er stillingen klart
remis. 56. Sd3 h3 57. Kf2 Sd4 58.
b4 h2 59. Kg2 Sxf3 remis.

Noter af Sejersen

– og så var der denne med:
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Rødovre Centrum er Danmarks
første storcenter, og det er vel
stadigvæk det smukkeste.
Man kan godt se, at grundlæggeren
Aage Knudsen var gartner.
Hvorfor der er et kæmpeskak? Jo,
den gamle gartner var i sin tid
medlem af Rødovre Skakklub.

Hvid: Benny Bengtsen, Hvidovre
Skakklub

Sort: Ernst Hansen, Damhus
Skakklub

Skandinavisk, spillet 10.04.2010

1. e4 d5 2. exd5 Dxd5 3. d4 Sf6 4.
Sc3 Da5 5. Le2 e6 c6 for straks at
sikre dronningen retræten er
almindeligere. 6. a3 c6 7. Sf3 Dd8
8. Le2 Eftersom -Lg4 ikke truer,
ville løberen gøre mere nytte på
d3. Le7 9. 0-0 0-0 10. b4 b5 11.
Ld3 Sbd7 12. Se4 Dc7 13. c3 Lb7
Hvornår mon den løber kommer i
spil? 14. Sc5 Sxc5 15. bxc5 Tad8
16. Dc2 h6 17. Tfe1 Td5 18. Se5?
Burde koste en bonde (Lxc5).
Tfd8? 19. a4 (Lf4!) Lxc5 Nu så
han det. 20. dxc5 Txe5 21. Txe5

Dxe5 22. axb5 Dxc5? Sg4! giver
sort et stærkt angreb, f.eks. 23. g3?
cxb5 24. h3 Dd5! 23. Le3 Dd5 24.
Td1 se diagram:

Parti fra Kommunekampen
 i Rødovre Centrum

24. - Kh8?? Td8 kan ikke dækkes.
Men -cxb5 holder remis! 25. f3
Tc8 26. Lh7+ Sxh7 27. Txd5 Lxd5
28. Lxa7 b4 29. Ld4 b3. Med tårn,
springer, fribonde og en hvidfeltet
fæstning for dronningen har sort
måske endda gevinstchancer. 25.
Le2 De5 26. Txd8+ Sg8, men da
sort havde fået talt brikkerne,
opgav han.
Sort havde sine chancer men så
dem ikke. Sådan er skak tit.
Noter af Sejersen
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En beskeden indskrift, der
bærer præg af, at sølvsmedene tog
sig betalt for indgravering pr.
bogstav. Så det gavnede økono-
mien, hvis man kunne fatte sig i
korthed. Til gengæld kender ingen
i dag pokalens historie.

Jeg vil gætte på, at Stålvalse-
værket i Frederiksværk har haft en
firmaskakklub. Måske var de med i
Raadvadturneringerne.

Frederiksværk har nok afholdt
en turnering, der har haft en Hvid-
ovrespiller som deltager.

Nydelig pokal. Det er jo skøn-
virke. Den må være designet
omkring år 1900.

Men det er hverken Bindesbøll
eller sølv. Under og lige efter
krigen var der strenge valutare-
striktioner. Man kunne ikke købe
sølv uden at aflevere et tilsvarende
antal gram gammelt sølv.

Man skal ikke pudse meget på
det bæger, før messingen bliver

3
Skak-

præmie-

historie Skakpræmiernes historie
   Ide + tekst Svend Sejersen

synlig. Det ville også være vanda-
lisme. Patinaen er pokalens smuk-
keste træk.

Bægeret er fremstillet af
sølvpletfabrikanten ABSA. Man
har stadig haft bægeret på lager i
1949.

Pokal fra 1949
Fr-værk

1949
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Burmeister & Wain havde en
stor, aktiv firmaskakklub i hele
værftets levetid. Peter Bruun
arbejdede på værftet dengang. Jeg
citerer om brødrene Bruun fra
Hvidovre Skakklubs hjemmeside:

Af andre markante medlemmer
må nævnes brødrene Bruun. Peter
(1924-1999; formand 1975-81 og
1984-87) og Folmer (1914-2000)
udgjorde ”Tappernøjeklanen” og
satte i mange år deres umiskende-
lige præg på klubben.

Dels med deres skarpe spillestil
(Tappernøjevarianterne), dels med
deres højt udviklede sans for
humor og godmodigt drilleri. I
1984 blev de da også fuldt fortjent
æresmedlemmer.

Bronzebæger, fremstillet af
DANICA BRONCE. Jo, de
stavede bronze med c. Bægeret er
mærket ILDFAST. En mærkelig
erklæring på et lakeret bæger.

Peter Bruun vandt B&W-
klubbens 3. klasse i 1949.
Hvidovre Skakklub har arvet
Peters tre B&W-pokaler.

Skak-

præmie-

historie Skakpræmiernes historie
   Ide + tekst Svend Sejersen

Pokal fra 1949
B. & W.

SKAKTURNERING
1949

III.  KL.  I.  PR.
P. BRUUN

4
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Udateret pokal

Dateringen ligger sikkert mellem
de to andre B&W-pokaler, altså
1950-53. Når turneringen kaldes
Vinterturneringen, så skyldes det
nok, at B&W Skak var begyndt at
afholde mere end én turnering om
året.

Atter et bronzebæger fremstillet af
DANICA BRONCE. Igen lakeret,
og mærket ILDFAST. Denne gang
med lidt dekoration, to
dobbeltstreger og et påloddet
vikingeskib.

Skak-

præmie-

historie Skakpræmiernes historie
   Ide + tekst Svend Sejersen

B & W SKAK.
V-TURN.

2´ KL. 1´ PR.
PETER BRUUN

B&W Skak,
Vinterturneringen,

2. klasse, 1. præmie.

5
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Roser til
Hvidovre

Avis
som alene i sæson 2010-
2011 (fra 1. juni) allerede
på nuværende tidspunkt
har omtalt Hvidovre
Skakklub og vores
aktiviteter ikke mindre end
8 gange.
Omtalen gælder såvel
Aktiv Sommer, Sommer
Grand Prix som seneste
tiltag – Simultan i
Hvidovre C.
Og det virker. Så sent som
tirsdag d. 17. august fik
klubben endnu engang
besøg interesserede. Der
dukkede to helt ukendte
ansigter op for at spille
skak, – og det klarede
både Vagn og Steen på
bedste vis.

Der var og er stor interesse for
Danske Banks initiativ til en si-
multanturnering i Hvidovre C.
Ideen blev dels udvidet af centrets
direktør, Leif Less, som ønskede to
turneringer gennemført – og dels
stillede han med ikke mindre end 4
sponsorer af præmier foruden Dan-
ske Bank.
 Arrangementet blev derfor til

Hvidovre C og
Danske Bank simultan 2010
Og det er rigtig flotte præmier, der
er leveret af sponsorerne

Centertombolaen
Danske Bank, Hvidovre

Rema 1000
Sportsmaster

Super Best
De mange skakentusiaster, der stil-
lede op mod Henning Jensen, var og-
så tilfredse – de fik spillet skak, og
da HJ var lidt mindre skarp end van-
ligt, blev det til en omfattende præmie-
uddeling.
En stor tak til sponsorerne!

2. og sidste simultanturnering afvik-
les i Hvidovre C d. 28. aug. kl. 11-
14. Redaktionen ser frem til et fyl-
digt referat til næste nummer.

red.

simultan 2010
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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
formanden.

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
Snarest efter
generalforsamlingen ville
klubben igen byde på
Skakværksted.
Jørn Brandt og Svend Sejer-
sen 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!
Du er meget velkommen til
at give Svend et parti eller to,
som du gerne vil ha‘ kigget
nærmere på.
Det er Svend, der tager sin
værktøjskasse med – incl. en
bærbar PC-er, hvor alle træk
bliver vist for deltagerne.
Skakværkstedet afvikles i
klubhuset fra kl. 19.00 til 22.
Se ugedagene i programmet
på bladets bagside.
Din deltagelse betales af dit
kontingent.
Er interessen til stede, vil
Svend givetvis stille op igen
senere på sæsonen.
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Goddag

og velkommen til

Henrik Madsen

Gode skribent

Nu har jeg læst majbladet
(nr. 2, red.) og synes, at jeg
for god ordens skyld vil
sende et par korrektioner
(måske er du allerede
opmærksom på dem).

Side 8 skriver du at Arne
blev topscorer med 5 af 7.
Men af skemaet s. 9 fremgår
korrekt, at scoren var 41/2 af
7. Altså bliver Børge
topscorer (højeste bræt).
Videre skriver du, at Benny
holdt 31/2  af 7. Men (s. 9) det
skal være 21/2 af 6. Bent
bliver bedste reserve med 31/2
af 7.

Noget andet er, at bladet
både på forsiden, på s. 15 og
på bagsiden, omtaler Damsø
Skakklub. Fusionsklubben
hedder altså DamHUS
Skakklub. Men det er jo
(nok) redaktørens fejl.

Man bliver holdt
i ørerne – heldigvis:

 Med venlig hilsen
Knud Højgaard

Så ka‘ jeg lære det, ka‘ jeg!
red.

HUSK AT
tilmelde dig

Efterårs-
turnering 2010

og

Holdturneringen
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Redaktion:
Bjarne Håkansson
      (ans.)

Redaktionen sluttet
d. 18. august 2010

Næste nr. er planlagt
udsendt
november 2010.

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

HVIDOVRE

SKAKBLAD

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

(lige overfor HBC-hallen)
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Bestyrelsen 2010-11
Formand: Svend Sejersen, Hvidovregade 31 B st tv

2650 Hvidovre, tlf. M 31 47 44 10
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
Egevolden 212 st tv, 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

Best.medlem: Benny Bengtsen, c/o Ulla Larsson,
P.G. Ramms Allé 13 - 4. tv, 2000 Frederiksberg
tlf. M: 26 68 42 04, jomfruboy64@hotmail.com

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
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Program for sæson 2010-11
August

3. Sommer GP
5. Skakværksted 19.00-22.00

10. Sommer GP
11. Skakværksted 19.00-22.00
17. Sommer GP
19. Skakværksted 19.00-22.00
24. Sommer GP
25. Skakværksted 19.00-22.00
31. Urmatch ude mod Damsø

September
7. Klubaften

14. Efterårsturnering, 1. runde
21. Efterårsturnering, 2. runde
28. Klubaften

Oktober
5. Efterårsturnering, 3. runde

12. Efterårsturnering, 4. runde
19. Klubaften

22.-24. Danske Bank EMT
26. Klubaften

November
2.
9.

16.
23.
30.

December
7.

14.
21.
28. Julelukket

Januar
4.

11.
18.
25.

Februar
1.
8.

15.
22

Marts
1.
8.

15.
22.
29.

April
5.

12.
19.
26.


