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Forårsturneringen 
__________________________________________________ 

 

 
 fortsættes

  

Denne gang blev vi først 22 deltagere, 

heraf tre, som ikke havde tilmeldt sig, 

men blot mødte op. Spillerne blev 

fordelt i følgende grupper: 

 A-gruppen (2500-1750)  ingen  

 B-gruppen (1601-1750)  ti  

 C-gruppen (1426-1550)  fem  

 D-gruppen (1251-1425)  fem  

 E-gruppen (0000-1250)  to  

 
Som sædvanlig spillede vi partier med 

2 x 45 minutters betænkningstid, mo-

dificeret med fem minutter pr. gruppe-

forskel.  

Den anden aften dukkede junior Thor 

Larsen op direkte fra kampsport og 

spurgte, om han kunne være med.  

Det blev så arrangeret. Han spillede to 

partier - uden at have fået aftensmad! - 

og fik et halvt point. 

Kurt Achen ville også gerne deltage, 

men først fra tredje aften. Han duk-

kede dog aldrig op. Preben Valden 

troede, at turneringen kun var over en 

enkelt aften, så vi endte med igen at 

være 22, men med lidt mere kompli-

ceret rundelægning. 

NAVN 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. Korr. Plac.
E2 D4 D2 C1 B3 B10 C3 B4

1 B1 Jan Ejler 1748 1 1 1 1 0 1 1 0 6 30,50 3
D4 E2 E1 B5 B6 C3 C1 B10

2 B2 Gisli Hardarson 1741 0 1 1 1 0 0 1 ½ 4½ 26,00
E1 C5 C1 D2 B1 B4 B10 B6

3 B3 Leif Sørensen 1637 1 1 0 1 1 ½ ½ 1 6 32,00 2
B8 D2 B7 B10 C1 B3 B6 B1

4 B4 Peter Sumberg 1631 1 ½ 1 1 1 ½ ½ 1 6½ 1
D1 C1 C5 B2 C4 D4 D2 B7

5 B5 Sten Bauers 1624 1 0 1 0 1 ½ 0 1 4½ 25,00
D2 B8 NN B7 B2 C1 B4 B3

6 B6 Bjørn Enemark 1622 0 1 1 1 1 1 ½ 0 5½ 30,00 5
B9 D5 B4 B6 E1 C4 D4 B5

7 B7 Flemming Bruun 1617 ½ 1 0 0 1 ½ ½ 0 3½ 30,50*
B4 B6 E2 C3 C2 D5 E3 C5

8 B8 Bjarne Røhder 1613 0 0 1 0 ½ ½ ½ 1 3½ 25,50
B7 C3 B10 D4 D5 D3 C4 E2

9 B9 Johnny Smidt 1645 ½ 1 0 0 1 1 - - 3½ 26,00*
D3 D1 B9 B4 D4 B1 B3 B2

10 B10 Ole Lergren 1693 ½ 1 1 0 1 0 ½ ½ 4½ 30,00
C4 B5 B3 B1 B4 B6 B2 D4

11 C1 Knud Erik Helleshøj 1583 1 1 1 0 0 0 0 1 4 33,00 C1
C5 E1 D1 E3 B8 D2 E2 D5

12 C2 Erik Johansen 1562 0 0 ½ ½ ½ 0 1 1 3½ 21,00
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Forårsturneringen 
__________________________________________________ 

 

 
 

 

Vinder blev Peter Sumberg, den eneste med 6½ point. Jan Ejler kunne have nået 7 

point og redaktøren kunne have nået 6½, men vi tabte begge. På seks point kom Leif 

Sørensen og Jan Ejler.  

Fjerdepladsen blev en overraskelse, Per havde fundet storspillet frem og sluttede på 

5½, heraf 4 i de sidste fire kampe. Redaktøren kom ind på femtepladsen, ligeledes 

med 5½. Derefter et spring ned til de næste med 4½. 

Bedst fra C-gruppen blev Knud Erik Helleshøj med 4 point og bedst fra D- og E-

grupperne blev Søren Hansen med 3½.  

NAVN 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. Korr. Plac.
D5 B9 D3 B8 C5 B2 B1 D2

13 C3 Hovhannes Tutundjan 1544 ½ 0 ½ 1 1 1 0 0 4 26,50
C1 D3 D4 D5 B5 B7 B9 D1

14 C4 Zoran Wisal 1456 0 1 ½ 1 0 ½ 1 0 4 22,50
C2 B3 B5 E2 C3 D1 D3 B8

15 C4 Niels-Holger Nielsen 1444 1 0 0 1 0 0 ½ 0 2½ 25,00
B5 B10 C2 D3 E3 C5 D5 C4

16 D1 Bjørn Gemzøe 1424 0 0 ½ 0 1 1 0 1 3½ 25,50*
B6 B4 B1 B3 D3 C2 B5 C3

17 D2 Per Kühlmann 1418 1 ½ 0 0 1 1 1 1 5½ 32,50 4
B10 C4 C3 D1 D2 B9 C5 E3

18 D3 Jens Carl Hviid 1396 ½ 0 ½ 1 0 0 ½ 1 3½ 25,00
B2 B1 C4 B9 B10 B5 B7 C1

19 D4 Søren Hansen 1385 1 0 ½ 1 0 ½ ½ 0 3½ 31,00* DE1
C3 B7 E3 C4 B9 B8 D1 C2

20 D5 Sune Abrahamsen 1366 ½ 0 1 0 0 ½ 1 0 3 22,00
B3 C2 B2 E4 B7 E4 E4 E4

21 E1 Preben Valden  udgået 1100 0 1 - - - - - - 1 14,00
B1 B2 B8 C5 E4 E3 C2 B9

22 E2 Bendt Breinholt 1000 0 0 0 0 1 1 0 1 3 23,50
NN NN D5 C2 D1 E2 B8 D3

23 E3 Thor Larsen 1000 - - 0 ½ 0 0 ½ 0 1 17,00
NN NN NN E1 E2 E1 E1 E1

24 E4 Kurt Achen  udgået 1200 - - - - 0 - - - 0 12,50
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Vestvold 
__________________________________________________ 

 
Det var i år vores tur til at arrangere 

Vestvold-turneringen. Vi blev otte 

hold denne gang, altså ingen over-

siddere. Vestegnen skuffede ved kun at 

stille et enkelt hold, og først med fuld 

styrke i anden omgang. Brøndbyerne 

kom med tre hold og vi stillede selv 

med fire hold. Holdene kunne nemt 

opdeles i to grupper: Dem med rating-

snit over 1600 og dem med ratingsnit 

på 1500 eller derunder.  

Efter de første tre runder lå de lokale 

hold fint, øverst i både gruppe A og B.  

 

På andendagen var Vestegnen I mødt 

op i fuld styrke og det lykkedes dem at 

indhente noget af det tabte. Nok til en 

andenplads i gruppen, men ikke nok til 

at nå op på siden af hverken vinderen 

af A-gruppen, Damhus I, eller vinde-

ren af B-gruppen, Damhus III. Begge 

disse havde 17½ point, og samme 

korrektion. 

I det hele taget gik det Damhus III 

langt over forventning, de sluttede af 

med en 4-0 sejr over Damhus II. Nr. 2 

i B-gruppen blev Brøndbyerne II med 

10 point mindre. 

 

 

 

 
 

 

Hold Klasse
1 2 3 4 5 6

rating 

24. - 4. Pts. Korr. Plac.

2 6 3 7 4 8

1 Brøndbyerne I A 1½ 4 2 1½ 3 4 1725-1725 16 55,00

1 5 4 3 8 7

2 Damhus II A 2½ 2 4 0 4 0 1650-1600 12½ 67,50

4 7 1 2 5 6

3 Damhus I A 3½ 3 2 4 1 4 1875-1825 17½ 62,50 A1
3 8 2 6 1 5

4 Brøndbyerne II B ½ 3 0 2 1 1 1500-1500 7½ 62,50 B2
6 2 7 8 3 4

5 Vestegnen I A 3 2 1½ 4 3 3 1625-1982 16½ 55,00 A2
5 1 8 4 7 3

6 Brøndbyerne III B 1 0 1 2 ½ 0 1225-1175 4½ 67,50

8 3 5 1 6 2

7 Damhus III B 4 1 2½ 2½ 3½ 4 1500-1500 17½ 62,50 B1
7 4 6 5 2 1

8 Damhus IV B 0 1 3 0 0 0 1300-1300 4 62,50

snit 1550-1576
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Vestvold 
__________________________________________________ 

 
 Holdene: 
 27. mar 3. apr 

Damhus I   
Bent Kølvig 2163 2163 1-1-1 1-½-1 
Leif Jensen 1825  1-1-½ 
Nikolaj/Sten 1616  ½-1-½ 
Nikolaj/Peder  1683  1-0-1 
Niels Møller Rendlev  1704 1704 1-0-0 
Sten Bauers  1484  1-½-1 
SNIT 1827 1759 
 
   
Vestegnen I   
Mohammad Ali 2242 2242 1-1-½ 1-½-0 
Svend Kjems Hove  1929  1-1-1 
Jesper Christensen 1800 1800 1-1-1 1-1-1 
Birger Madsen  1795  1-½-1 
Mogens Poulsen 1299  1-0-0 
Werner Jensen 1051  0-0-0 
SNIT 1598 1942 
   
 
Brøndbyerne I   
Palle Andersen 1843  0-1-0 
Petruli Petrovski 1781 1781 1-1-½ 1-1-1 
HJ 1645 1645 ½-1-½ 1-0-1 
Leif Marcussen 1641 1641 0-1-1 0-1-1 
Flemming Dyremose  1602  0-1-1 
SNIT 1728 1667 
    
 
Damhus II   
Jørgen H.G. Hansen 1743  1-0-1 
Ole Lergren 1670 1670 0-0-1 0-1-0 
Leif Sørensen 1626 1626 ½-1-1 0-1-0 
Peter Sumberg 1604 1604 1-1-1 0-1-0 
Poul Busk Sørensen  1471  0-1-0 
SNIT 1661 1593 
   

 
 27. mar 3. apr 

Damhus III   
Johnny Smidt 1621 1621 1-0-½ 0-1-1 
Bjørn Enemark 1492 1492 1-0-0 ½-½-1 
Knud Erik Helleshøj 1492 1492 1-0-1 1-1-1 
Bjarne Røhder 1413 1413 1-1-1 1-1-1 
SNIT 1505 1505 
   
 
 
Brøndbyerne II   
Flemming Dyremose 1602  0-1-0 
Jan Ole Johannesen 1555  0-0-0  
Henning Holst  1608  1-0-1 
Søren Klintsø 1534  ½-1-0 
Annie Zeeman  1459  0-1-0 
Henry Killian 1315 1315 0-1-0 0-0-0 
J. Grum-Schwensen  1300  1-0-0 
SNIT 1502 1421 
    
 
Damhus IV   
Bjørn Gemzøe 1415 1415 0-0-1 0-0-0 
Jens Carl Hviid 1414 1414 0-1-1 0-0-0 
Zoran Wisal 1402 1402 0-0-0 0-0-0 
Bendt Breinholt 1000 1000 0-0-0 0-0-0 
SNIT 1308 1308 
   
 
Brøndbyerne III   
Bruno Clematide 1342  0-0-0 
J. Grum-Schwensen 1300  0-0-0  
Benny Bengtson 1192 1192 0-0-0 0-0-0 
Morten Dyremose 1038 1038 1-0-1 1-½-0 
K E  1174  1-0-0 
Bodil Roed  1184  0-0-0 
SNIT 1218 1147 
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Vestvold 
__________________________________________________ 

 
Som altid et fornøjeligt gensyn med 

vennerne fra de andre klubber. Vi har 

altid svært ved betænkningstiden, som 

ligger et sted mellem rigtig skak og 

lynskak. Brikker bliver måske sat i 

slag, og der kommer nogle hårrejsende 

tidsnødsdramaer. Johnny fik således 

remis med to løbere mod Mohammad 

Alis springer + løber + to bønder. Da 

Mohammad så Johnnys vinge falde, 

var hans egen faldet et par sekunder 

inden. 

 

Da jeg spillede mod Leif Jensen, 

afslog han at tage remis i denne 

stilling, hvor jeg så tabte på tid: 

 

 
 

Det er min bonde, jeg er ved flytte K 

til g4. Jeg syntes ikke, det var fair at 

lade mig indkassere et nul i den 

stilling. 

Bjørn 
 

 

 
   klar til 1. runde foto: Bjørn



8 

Formandens beretning 
__________________________________________________ 

 
Kære medlemmer, 

 

Lad os starte med noget, vi kan glæde 

os over: 

 vi har fået fire nye medlemmer: 

Lars Grahn, Peter Sumberg, Sune 

Janus Abrahamsen, og Erik 

Johansen (som er vendt tilbage) 

 vi formåede at have fire hold i 

holdturneringen 

 vores andethold rykkede op, de 

slutte suverænt med syv point 

mere end nr. to, Frederiksberg. 

Det skal dog siges, at der er tre 

spillere, som i næste sæson er at 

finde på vores førstehold.  

 Der var fem af spillerne på 

andetholdet, der gik igennem 

uden tab, de tre af dem spillede 

samtlige kampe. Imponerende 

scorer: Steen Schousboe 57%, 

Jens Akhøj 86% og måske det 

mest imponerende: Ole Lergren 

93%. Benny Roland havde 80% 

for fem kampe og Flemming 

Bruun 100% - for een kamp 

 fjerdeholdet var også suverænt, 

med fire point mere end nr. to, 

AS04, som havde det højeste 

ratinggennemsnit. Alle mand på 

holdet mødte op til samtlige 

kampe. Holdlederen, Per Kühl-

mann, gik igennem turneringen 

uden tab med en score på 80%, 

Bjørn Gemzøe og Søren Hansen 

havde begge 80% og Niels-

Holger havde 60%. 

 

Tredjeholdet blev i rækken, de øverste 

spillere mødte gennem hele turne-

ringen meget stærke spillere. Hvis man 

ser på ratinggennemsnittet, så var 

vores placring som nr. 6 forventet. 

 
Førsteholdet måtte ned i mesterrækken 

igen. Det er ikke let, hår halvdelen af 

dem, som normalt spiller på holdet, 

ikke ønsker at spille i weekenderne. 

Forstærkning fik vi fra Sverige, Lars 

Grahn, som vi siger tak for hjælpen til, 

og tak for denne gang. 

Vi lærte en del om 2. divisionsskak, og 

Damhus fik to advarsler under 

turneringen. Den første skyldtes for 

sen indberetning, den anden at vi kun 

stillede med 7 mand i sidste runde. 

 
Trods nedrykning vil jeg nævne, at 

Bent Kølvig spillede hele 10 hold-

turneringskampe med en score på 

57%. Morten fik en score på 50% og 

Søren Boeck fik foruden en fin skalp 

mod Erling Mortensen en samlet score 

på 57%, ganske godt gået. 

 
Vi har afholdt tre bestyrelsesmøder i 

denne sæson, de to ligger på nettet. I 

den forbindelse kan jeg oplyse, at det 

er meget vanskeligt i dagens Danmark 

at samle samtlige medlemmer af besty-

relsen. Det på trods af, at der er nogle, 

som er meget fleksible og bytter rundt 

på deres vagter, for at det kan lykkes. 

 
Igen i år ros til Bjørn Enemark for 

hans arbejde med Web og blad. Men 

jeg har denne kommentar: I bladet står 

der "Ikke alle indlæg er udtryk for 
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Formandens beretning 
__________________________________________________ 

 
redaktionens holdning". Jeg kan tilføje, 

at ikke alle indlæg er udtryk for 

formandens holdning. 

 

Vi har igen i år deltaget i Vanløse 

Idrætsnat, og Bjørn Gemzøe og jeg 

desuden i et arrangement i Rødovre-

hallen for klubber i Rødovre. Om det 

var fordi vi rendte rundt med en 

springer på hovedet – eller was – så 

var der en begrænset interesse for 

vores hobby. 

 
Arrangementer 
 

 Morten har spillet to simultaner og 

et blindt parti 

 der er spillet en forårs- og en 

efterårslyn 

 der er afholdt Grünfeldt-indisk 

aften 

 
Aktivitetskalender  
 

 der er Vestvold-turnering 27. 

marts og 3. april, tilmeldingsliste 

ligger på nettet. Der er også 

mulighed for at skrive sig på her. 

 et arrangement i Rødovre Cen-

trum 14. april. Der er på nuvæ-

rende tidspunkt tre kampe klar: 

Søren Boeck Pedersen mod Peter 

Larsen, K41, Bent Kølvig mod 

FM Flemming Bo Larsen og 

Jørgen H.G. Hansen mod Kenneth 

Abildgaard. Alle modstanderne er 

fra K41. 

 forårsturneing med start 17. april 

 et tøvende ja fra Bent Kølvig 

angående sommerskak. 

 

Bent siger, at han har tænkt sig at lave 

noget andet end hidtil.  

 

I årets løb har der været forslag om 

fornyelse med nye former for turne-

ringer. Det vil vi også se, når vi 

kommer til de forslag, som er indsendt. 

Vi er åbne i bestyrelsen, også for ny-

tænkning. Men når vi tager diskus-

sionen vil jeg bede jer tænke på, at der 

har været flere tilmeldte end de fore-

gående år til de traditionelle turne-

ringer, vi har haft i denne sæson. 

 

Vores turneringer 
 

 forårsturneringen havde 21 del-

tagere, men Bjørn Johansen trådte 

ind i stedet for mr. Mox, så vi 

undgik oversiddere. Bent Kølvig 

vandt med suveræne 8 point ud af 

8. Derefter fulgte Jan Ejler, Gisli 

Hardarson og Leif Sørensen. Per 

Kühlmann vandt C-gruppen og 

Bjørn Johansen DE-gruppen 

 I Vestvold vandt Vestegnen I i 

overbevisende stil fulgt af Dam-

hus I. B-gruppen vandtes af 

Damhus II fulgt af Vestegnen II. 

Svend Hove savnede de stærkeste 

spillere fra Damhus og håbede, at 

de stillede op på hjemmebanen 

Lynmix-GrandPrix blev arran-

geret over 8 sommertirsdage af 

Bent Kølvig. Der var 22 deltagere 

med varierende fremmøde. 

Det er ny rekord. Vinder blev 

Peder Herborg foran Leif Jensen 

og Eivind Funch Carlsen. 
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Formandens beretning 
__________________________________________________ 

 
 Matchen mod Hvidovre gav en 

stor sejr Hvidovre. Denne gang fik 

de ram på os og fik hele 5 point i 

overskud, så den samlede stilling i 

urregnskabet nu er 5-5 

 Matchen mod Vestegnen var 

programsat til 8. november, men 

måtte aflyses. Forsøges afviklet i 

efterårsferien i år. Hvis det ikke 

lykkes at gennemføre den denne 

gang, vil det ikke blive forsøgt 

mere. 

 EMT-turneringen fik ikke tilslut-

ning fra de stærkeste spillere fra 

Damhus. Men ellers var der til-

meldingsrekord og turneringen 

gav to nye medlemmer, Peter 

Sumberg og Erik Johansen. Der 

var også ros for arrangementet fra 

Peter Køhler og flere andre. 

Vinder af A-gruppen og første-

præmien blev vores egen Bent 

Kølvig.  

 

Derefter fulgte Sten Brustrup 

Pedersen og Carsten Hejberg. B-

gruppen vandtes af Flemming 

Dyremose, mens Ole Lergren og 

Peter Sumberg fulgte efter. C-

gruppen vandtes af Kurt Søgård 

Nielsen. Nr. 2 og 3 blev Jacob 

Hein og Bjørn Enemark. I D-

gruppen var det Søren Hansen 

som vandt på korrektion foran 

Bjørn Gemzøe og Jens Grum 

Schwensen, mens Zoran Wisal 

blev nr. 4. 

 Vinterturneringen er ikke helt 

afsluttet, men det ligger klart, at 

Morten Møller Hansen bliver 

klubmester, mens Niels Møller 

Rendlev og Bent Kølvig følger 

efter. I B-gruppen vinder Bjarne 

Røhder foran Leif Sørensen og 

Peter Sumberg.  I C-gruppen blev 

det Knud Erik Helleshøj, som 

vandt sikkert med 6½ ud af 7. 

Derefter fulgte Niels-Holger Niel-

sen, Zoran Wisal og Sune Janus 

Abrahamsen. 

 

Ernst

__________________________________________________ 

 
 

 

For 10. gang afholdes Idrætsnatten i 

Vanløse, et aktivitets- og oplevelses- 

program rettet mod børnefamilier og 

unge. Klubben stiller op i biblioteket – 

et kulturelt tilbud, men desværre efter 

fribondens deadline. 
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Generalforsamlingen 2012 
__________________________________________________ 

 
Der var pænt fremmøde til general-

forsamlingen tirsdag d. 20. marts: 

Bent Kølvig (BK), Bjørn Gemzøe 

(BG), Eigil Asanta (EA), Eivind Funch 

Carlsen (EFC), Erik Johansen (EJ), 

Gisli Hardarson (GH), Jens Carl Hviid 

(JCH), Knud Erik Helleshøj (KEH), 

Niels Møller Rendlev (NMR), Nikolaj 

O'hayv (NOH), Per Kühlmann (PK), 

Poul Busk Sørensen (PBS) og Zoran 

Wisal (ZW), og fra bestyrelsen Ernst 

M. Hansen (EMH), Bjarne Røhder 

(BR), Flemming Bruun (FB), Morten 

Møller Hansen (MMH), Ole Lergren 

(OL), Sten Bauers (SB) og Bjørn 

Enemark (BE, ref.) 

 

EMH bød velkommen og foreslog PK 

som dirigent, og han blev valgt. 

 

PK konstaterede, at generalforsam-

lingsdatoen i tre måneder havde stået i 

julenummeret af fribonden og på 

kalenderen på nettet. Dagsordenen var 

kommet til senere, men fristen til 

indsendelse af forslag var blevet 

forlænget. Han anså derfor general-

forsamlingen som lovligt indvarslet, 

medmindre der var indvendinger mod 

dette. Det var ikke tilfældet. 

 

Formandens beretning 

kan ses andetsteds i bladet. 

 

BG spurgte, om vi igen i år ville 

deltage i Vanløse Idrætsnat. EMH 

bekræftede dette. 

 

BK startede med at rose bestyrelsen 

for et år uden mislyde. Derefter spurg-

te han til EMHs bemærkning om "Tak 

for denne gang" til Lars Grahn (LG), 

som havde ønsket at spille mod stærke 

danske spillere og fået lov til det på 

førsteholdet og scoret 1½ på andet-

brættet. Endvidere spurgte han til de 

indkøbte nye ure, der var et af dem 

som strejkede. 

 

EMH svarede, at LG var meget gerne 

måtte deltage på førsteholdet, men nu 

på normale medlemsbetingelser. 

 

BR svarede, at NMR havde givet det 

defekte ur retur til Dansk Skaksalg, og 

at vi ville få et andet. MMH svarede, at 

vi har fået en fin æske til de nye ure, 

men at han ikke kunne finde den, da vi 

skulle spille "hjemmekamp" i Allerød. 

Det viste sig imidlertid, at de gamle 

elektroniske ure også kunne indstilles 

til divisionsturneringens spilletid. 

Mht. LG, at hans skæbne vist var 

knyttet til vores deltagelse i 2. divi-

sion. 

 

Regnskabet 
Herefter fik BR ordet til fremlæggelse 

af regnskabet (dette blev præsenteret i 

marts/april-nummeret).  

Regnskabet udviser et betydeligt un-

derskud – af flere grunde:  

 

 der var indkøbt 10 elektroniske 

ure, dog med et pænt tilskud fra 

Rødovre Kommune  

 førsteholdet havde haft en del 

rejseomkostninger, især turen til 

Bornholm. DSU havde dog givet 

et tilskud til dette  

  



12 

Generalforsamlingen 2012 
__________________________________________________ 

 
 vi havde uberettiget fået et 

huslejetilskud sidste år – selvom 

vi med den nye ordning for 

Foreningshuset sidder huslejefrit. 

Dette tilskud havde Rødovre 

Kommune nu forlangt retur. Så et 

plus sidste år blev således til et 

minus i år.  

 

KEH havde ingen kritiske bemærk-

ninger til regnskabet, men savnede 

muligheden for at kunne sammenligne 

med budgettet for 2011. 

 

BR anerkendte ønsket og ville tage det 

gamle budget med i næste års regn-

skab.  

MMH forklarede punktet om indlæg til 

fribonden: hvis man i en koordineret 

turnering havde fået over forventet 

score, og indsendte et indlæg til 

fribonden med mindst et af partierne, 

så kunne man få halvdelen af sit 

indskud retur. 

 

BK konstaterede, at underskuddet var 

knyttet til i år, der var ingen grund til 

bekymring for fremtiden. Han spurgte 

til, hvor mange medlemmer vi egentlig 

er, og om vi betaler for at spille i 2. 

division. JCH spurgte til indskud for 

nye medlemmer. 

 

BR svarede,  

 at resultatet reelt er et nulresultat  

 at indskud til hold dækker KSUs 

opkrævning, vi har ikke fået spe-

ciel opkrævning fra DSU  

 at vi pt. er 60 medlemmer, hvoraf 

4 er passive 

 

 at indskud for nye medlemmer var 

posteret under kontingent. Det 

burde nok være specificeret ud. 

De betaler 100 kr. ekstra.  

 

JH spurgte, som indskuddet så blev 

returneret, hvis man meldte sig ud. 

BR svarede kort: Nej. 

 

Indkomne forslag 

Herefter fik BK ordet. Han havde 

indsendt fire forslag og lagde ud med 

det om styrkeliste-skak, som oprin-

delig var foreslået af PBS. Han for-

klarede, at tanken var at lokke flere 

ned i klubben på de dage, hvor der 

ikke var egentlige aktiviteter, f.eks. 

hvor kun ét hold spillede hjemmekamp 

eller hvor der var udsatte kampe. 

 

Han mente ikke, at det var besværligt 

at administrere, der skulle blot udpeges 

en turneringsleder med en papkasse. 

Spillerne skulle lægge deres partier 

dér, og turneringslederen kunne så 

tømme den med mellemrum. 

 

MMH fortalte, at et tilsvarende system 

eksisterede i Vanløse Skakklub, at 

formålet var at øge aktivitetsniveauet i 

klubben. Der var ingen administration, 

blot en tavle med navnene. To, der 

ikke havde noget en aften, kunne 

spille. Man kunne højst udfordre tre 

pladser op eller ned, men det kunne jo 

også være fem. 

NOH ville holde det så simpelt som 

muligt, ikke det med max. fem til hver 

side, men lodtrækning om farve og 

mulighed for at afvise en udfordring.
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Generalforsamlingen 2012 
__________________________________________________ 

 
EA ville vide, om der var nogen af de 

andre forslag, som udelukkede dette. 

BK: nej. 

 

PK ønskede ordet "pålægge" ændret, 

men BK mente netop, at det dækkede. 

 

PBS takkede for de positive tilkende-

givelser. Han ville gerne pointere, at 

det ikke kolliderede med lynskak. Vist 

kunne folk spille lynskak, hvis det var 

det, de kom for. Han nævnte, at han 

aldrig havde set seks af de otte bedste i 

klubben. Måske ville Morten eller 

Bent udfordre Søren Boeck? 

 

EFC sagde, at han ikke spillede faste 

turneringer, men et seriøst parti for en 

enkelt aften kunne nok komme på tale. 

 

BG foreslog at inddrage torsdagene. 

 

EA efterlyste nogle regler. Var man 

forpligtet til at modtage en udfordring? 

Kunne klubbens lavest ratede udfordre 

den højest ratede? 

 

ZW mente, at hver torsdag ville være 

for meget. Måske kunne man lave 

noget én torsdag om måneden? Første 

torsdag? 

 

PK konkluderede på basis af de mange 

tilkendegivelser, at forslaget var ved-

taget, dog med en lille ændring: 

Generalforsamlingen opfordrer ... 

 

Et lille udvalg bestående af BK, PBS 

og en fra bestyrelsen (det blev BE) 

blev nedsat til at fastlægge reglerne. 

 

Efter vedtagelsen af dette ønskede BK 

at trække et af de andre forslag. Han 

spurgte dirigenten, om han skulle læse 

det op, men det mente PK ikke. 

 

BK oplæste derefter et forslag om at 

afprøve andre turneringsformer, f.eks. 

Schweizer-turnering, Spil Når Du Vil, 

Bilbao-turnering, tematurneringer. 

Han mente ikke, at EMT-turneringen 

lokkede stærke spillere til klubben, og 

de bliver i hvert fald ikke medlemmer. 

Så måske var det på tide at prøve noget 

andet. 

 

MMH syntes, at Bilbao-turneringer lød 

spændende. Han havde læst om det, 

men ikke prøvet det. Kunne dette 

knyttes til en koordineret turnering? 

 

NOH mente, at dette forslag i nogen 

grad overlappede det med styrke-

listeskak. Skulle en sådan turnering 

erstatte forårsturneringen?  

Mht. Schweizersystemet, så var det 

nok kun interessant i turneringer med 

pænt store præmier. Folk tog rundt og 

deltog i sådanne turneringer for at 

vinde stort mod den svageste halvdel, 

ikke for skakkens skyld.  

Han mente også, at præmierne skulle 

være være større i de lavere grupper. 

 

EMH svarede, at han var ked af at 

nedlægge EMT-turneringen. Den hav 

de dog i år skaffet os to nye med-

lemmer. Mht. præmier, så var det 

klubbens politik, at indskuddet skulle 

gå lige op med præmierne. 
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Generalforsamlingen 2012 
__________________________________________________ 

 
MMH sagde, at den høje førstepræmie 

var et forsøg på at tiltrække stærke 

spillere. Han spillede for skakkens 

skyld og ønskede at møde stærke 

spillere, ikke at vinde præmiepenge. 

 

PK noterede, at debatten bevægede sig 

væk fra forslaget. 

 

EA mente, at det var voldsomt at bruge 

"Vi pålægger ...". PK svarede med at 

ændre til "Vi opfordrer ..." 

 

BK oplæste sit tredje forslag om at 

pålægge bestyrelsen at annoncere 

bestyrelsesmøder og opfordre medlem-

merne til at indsende forslag til be-

handling. 

 

EMH sagde, at det var svært nok at 

samle bestyrelsen, og at han ville 

indkalde til bestyrelsesmøder efter 

behov. 

NOH ville gerne støtte forslaget. 

 

EA kunne ikke se behovet for at 

indsende forslag. Det var vel muligt at 

kontakte en fra bestyrelsen ved en 

normal klubaften. 

 

BK: selv om det kun er med en uges 

varsel, kan det jo godt annonceres. 

 

BE mente, at det var en dårlig idé. 

Jo mere offentlighed, der er om 

bestyrelsesmøderne med annoncering, 

opfordringer og referat, jo mere kom-

mer der til at foregå uden for disse. 

Som i folketinget, hvor tingene sker i 

udvalg og i korridorerne uden for 

referat. 

MMH mente, at vi kunne forsøge at 

sætte datoer på og at lave referat, men 

ville ikke opfordre til forslag. 

 

KEH sagde, at hvis han havde en 

forrygende idé, så ville han gå hen og 

sige det til formanden, ikke vente på et 

kommende bestyrelsesmøde. 

 

BK foreslog selv at strege det med 

opfordringen til forslag. 

 

Valg 
Kassereren (BR) og tre bestyrelses-

medlemmer var på valg: FB, OL og 

BE. 

 

BE foreslog BK som en oplagt 

kandidat med de mange forslag til 

ændringer, men BK ønskede ikke at 

modtage valg. Derefter blev der 

genvalg på alle poster. 

 

Eventuelt 
EFC spurgte, om lynskak egentlig var 

bedst egnet til caféskak eller til en 

skakklub. 

FB svarede, at alle former for skak 

skulle indgå i klubbens repertoire. 

 

MMH opfordrede medlemmerne til at 

komme også de aftener, hvor de ikke 

havde en turneringskamp. 

EA mente, at man måske kunne klare 

sig med færre i bestyrelsen, når det nu 

var svært at samle den. 

 

PK lukkede så generalforsamlingen. 
 

Bjørn
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Styrkeliste-turneringen 2012 
__________________________________________________ 

 
Den nyetablerede styrkeliste-turnering er kommet i gang efter reglerne fra det 

foregående nummer. Der er spillet et antal kampe, og resultaterne kan ses nedenfor. 

Efter EMT-turneringen lægges plusser og minusser sammen og slut-tallet påvirker 

så den interne rating. Uanset hvad, kan et ratingtal dog aldrig komme under 1000. 
 

  Hvid rating +/-    Sort rating +/-  

apr 10 Poul B. Sørensen 1579 +5 ½ -  ½ Leif Sørensen 1637 -3  

apr 10 Gisli Hardarson 1741 +11 1 - 0 Peter Sumberg 1631 -11  

apr 10 Eivind F. Carlsen 1412 +23 1 - 0 Bjørn Gemzøe 1424 -23  

apr 10 Bent Kølvig 2204 +0 1 - 0 Sten Bauers 1624 -0  

apr 17 Bent Kølvig 2204 +8 1 - 0 Morten M. Hansen 2142 -8  

apr 19 Bendt Breinholt 1000 +27 1 - 0 Daniel Stentsøe 1069 -27  

maj 1 Jens Carl Hviid 1396 +34 1 - 0 Poul B. Sørensen 1579 -34  

maj 15 Poul B. Sørensen 1579 -15 0 - 1 Ole Lergren 1693 +11 

maj 15 Bjørn Gemzøe 1424 +18 1 - 0 Sune Abrahamsen 1366 -18 

maj 15 Jens Carl Hviid 1396 +5 1 - 0 Thor Larsen 1000 -5 

maj 15 Bendt Breinholt 1000 -23 0 - 1 Thor Larsen 1000 +23 

maj 22 Bjørn Enemark 1622 +6 1 - 0 Jens Carl Hviid 1396 -9 

maj 22 Ole Lergren 1693 -3 ½ - ½ Sten Bauers 1624 +3 

maj 22 Gisli Hardarson 1741 -5 ½ - ½ Leif Sørensen 1637 +5 

maj 22 Bendt Breinholt 1000 -23 0 - 1 Thor Larsen 1000 +23 

 
Bent Kølvig har indsendt følgende: 

På turneringens første aften var der 

otte af de fjorten fremmødte, der par-

rede sig og spillede skak. Partierne 

blev spændende, for nogle mere end 

ønskeligt.  

De to navnebrødre Sørensen fik de-

monstreret, at man ikke skal opgive for 

tidligt. Poul Busk S. (turneringens ide- 

og ophavsmand) mod Leif S. startede 

med den gamle begynderfejl: 

 

 1. d4 d5  2. c4 dxc4 

 3. e3 b5?!  4. a4 c6? 

 5. axb5 cxb5??6. Df3, 

hvor sort må af med en officer. 

Mange ville kraftigt overveje at give 

op (og begynde forfra), ikke Leif.  

 
 
Han lod som ingenting og spillede 

videre og udviklede sine resterende 

officerer, mens Pouls dame gnaskede 

sorte brikker i sig. Og så endte det 

med, at Leif fik sat en evig skak ind. 

Remis. Leif skraldgrinede. 
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Styrkeliste-turneringen 2012 
__________________________________________________ 

 
Styrkeliste-turneringen 17. april havde 

pga. forårsturneringens startrunder 

ikke mange deltagere. Faktisk blev det 

kun til et enkelt parti. Til gengæld et 

med kvalitet, bogstavelig skrevet.  

Klubmesteren Morten Møller Hansen 

vendte tilbage efter sin sygdoms-

periode, men var ikke helt på toppen. 

Mod undertegnede kom han i uføre 

med de sorte brikker, da han i denne 

stilling netop havde spillet 18... g5 og 

derved i betænkelig grad blottet mo-

narkens residens: 

 

 
hvid trækker 

 

Partiet var forløbet således: 

 

 1. d4 d5  2. c4 e6 

 3. Sc3 Sf6  4. Lg5 Le7 

 5. e3 c6  6. Sf3 Sbd7 

 7. Dc2 0–0  8. 0–0–0 dxc4 

 9. Lxc4 b5 10. Ld3 Lb7 

11. Kb1 h6 12. Lxf6 Sxf6 

13. Se5 Tc8 14. h4 Sd5 

15. Sxd5 cxd5 16. De2 b4 

17. g4 Lxh4 18. f4 g5 

 

Kvalitetsofferet 19.Txh4!! var jo både 

nærliggende og fristende, og efter 

19... gxh4 20. g5 f5 – ikke 20... Te8? 

21. Dh5+- eller 20... b3 21. Tg1! Dc7 

22. Dg4 bxa2+ 23. Ka1+ 

21. gxf6 Txf6 22. Tg1+ Kh8 23. Dh5 

[◊23.Sg6+ Txg6 (23...Kg7 24.Dg4+-) 

24.Txg6 b3 (24...Df8 25.Dh5) 

25.Txh6+ Kg7 26.Dg4+ Kf8 

27.Th8++-] 

23... Tc7 –0:11 [23...Dc7 24.Dxh4] 

24. Dxh4 –0:20 [◊24. Sg6+ Kg7  

25. Dxh4] 

24... Tg7 25. Sg6+  
(endnu bedre 25. Lg6! De7 26. Dxh6+ 

Kg8 27. Dh7+ Kf8 (27... Txh7  

28. Lf7+) 28. Dh8+ Tg8 29. Sd7+ 

Dxd7 30. Dxf6+) 

25... Kg8 [◊25... Tfxg6 26. Dxd8+ Tg8 

27. Txg6 Txd8 28. Txh6+ Kg8  

29. Txe6+-]  

26. Dxh6 Tfxg6 27. Txg6 [◊27. Lxg6 

Df6 28. Lh7+ Kf7 29. Lg8+!] 

27... Txg6 [27... Dd7 28. Txg7+ Dxg7 

29. Dxe6+ Kf8 30. f5!+-] 

28. Dxg6+ Kf8 29. Dh6+ Kg8 

[29... Kf7 30. Dh7+] 30. Dxe6+ Kf8 

31. Dh6+ Ke8?! 32. Lb5+! Kf7  

33. Dh7+ Kf8 [33... Ke6 34. Dg6+] 

34. Dh8+ Ke7 35. Dh4+ 1–0 

 

Bent Kølvig
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Styrkeliste-turneringen 2012 
__________________________________________________ 

 
Bent Kølvig har indsendt følgende: 

Ja, Thor må begynde med tusind point. 

Han er bestemt talentfuld begynder, så 

det kan gå hurtigt opad. Det var et 

morsomt parti, han havde mod Bendt, 

hvor han fik en modelmat sat ind i 

denne stilling 

Bent 
 

 
sort trækker 

 

21.  - Lg4+ 22.Ke1?? Sc2# 

 

 
 

Redaktøren: 

Ja, et vildt parti med chancer til begge 

sider. Der skal naturligvis være ros til 

Thor for at se den smukke mat, men 

efter 22. f3 står hvid faktisk ganske 

godt. 

Stillingen er meget spændende med et 

væld af varianter, tvungne træk og 

brikker i slag. Ingen af dem kan ro-

kere. Kan springerne komme ud fra 

hjørnerne? En stærkere fortsættelse fra 

diagramstillingen havde været  

 
21.  - Lc2+ 22. Ke1 De7+ 

23. De2 Ld3!  

også 23. - Le4! ser stærkt ud med 

mulighed for Tc8 
 

24. DxD KxD 

24. Sxg6+ ellers tabes springeren 
24.  - Kf6 

efter 24. - KxL tabes Ld3 ved familie-

skak 
 

25. Tg1, 25.Se5 og 25. f4 

er nu mulige træk for hvid. 

 
25. Tg1 Sd2+ 26. Kd1 Sd4 

27. f4 Lc2+  

ved 27. - Kxf7 tabes Ld3 
28. Ke2 Kxf7 29.Se5+ Ke6 

nu kan Lg5 ikke slås 
30. a3 Sa6 

sort er en officer foran for 3 bønder, 

stadig næsten lige 

 
25. Se5 Lxf1 26. Kxf1 Kxe5 

26. b3 Kf5 

sort er lidt foran 

 
25. f4 Lxf1 26. Lxd5 Tc8 

27. Kxf1 Txc1+ 

sort er lidt foran 
 

men der er mange varianter 

 

Bjørn
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Skak i Rødovre Centrum 
__________________________________________________ 

 
Der blev spillet 5 kampe i Rødovre Centrum lørdag den 14. april, og ganske mange 

stoppede op for at følge matcherne. En god propaganda for klubben! 

Det er tit svært at bevare overblikket, når man sådan står midt inde mellem 

brikkerne. Således så Kenneth Abildgaard muligheden for at vinde en bonde efter 

ganske få træk: damen op til h4 med skak og derefter slå bonden - som altså bare var 

dækket. 1-0 til Jørgen. 

I den sidste match var Søren på hælene, såvel på brættet som på tiden. En fremskudt 

bonde gav dog muligheden for en familieskak, som vandt en løber. Selvom Søren 

nåede at få en bonde ned, så endte spillet i remis. Sørens vinge faldt, men 

modstanderen havde kun kongen tilbage. 

Resultaterne blev: 

 

  Peter Sumberg 0  -  1 Ernst M. Hansen  

  Bjørn Enemark 1  -  0 Sten Bauers 

  Jørgen H.G. Hansen 1  -  0 Kenneth Abildgaard, K41 

  FM Flemming Larsen, K41 ½ - ½ Bent Kølvig 

  Søren Boeck Petersen ½ - ½ Peter Larsen, K41 

Alle billederne (bortset fra de to første) er taget af redaktøren. 

formanden midt mellem brikkerne 

foto: Grethe Hansen  

 
redaktøren flytter 

mobilfoto: Inge Lind 
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interesserede tilskuere 

 

 

 

 

 
Kenneth spillede videre mod interesserede på et mindre bræt 
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 Bent Kølvig  

 
FM Flemming Larsen, K41 

 

 

 

 

 
Sten bestyrede dommerbordet med uret 
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brikker omtrent så store som en selv 

 
Jørgen H.G. Hansen 

 

 
 så er der dækket op til en ny match på det smukke gulv
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Kongen og dronningen på besøg 
____________________________________________________ 

 
Rødovre Lokalnyt skrev om arrangementet i Rødovre Centrum: 

 

SKAK Festpladsen i Rødovre Cen-

trum fik lørdag besøg af skakspillets 

konge og dronning, da Damhus Skak-

klub afholdt en håndfuld publikums-

venlige kampe. 

Af Danny Andreasen - 14. april 2012 

 

De handlende kunder i Rødovre Cen-

trum kunne lørdag stoppe op på Fest-

pladsen og overvære et spil skak eller to 

på det dertil indrettede, overdimensio-

nerede skakbræt. 

 

Det var Damhus Skakklub, der afholdt 

fem kampe af cirka en times varighed. 

Deltagerne talte blandt andre den tid-

ligere Danmarksmester Bent Kølvig og 

skakklubbens bedste spiller, Søren 

Boeck. 

 

Skakklubbens formand, Ernst Mader 

Hansen, er glad for, at klubben har mu-

lighed for at promovere den såkaldte 

mentale sport foran centrets lørdags-

handlende. 

 

"Vi har et kanon samarbejde med Rød-

ovre Centrum, og vi er glade for, at vi 

har muligheden for at benytte centrets 

store skakbræt. Vi prøver hvert år at 

spille her 1-2 gange," siger han. 

 

Damhus Skakklub har til huse i Kultur-

huset på Højnæsvej 63 og søger altid 

nye medlemmer fra alle aldersgrupper. 

 

"Vi spiller som minimum hver tirsdag 

aften fra kl. 19.30 og alle er meget vel-

komne. Vores yngste medlem er 14 år, 

mens alderspræsidenten vist nok er 85 

år. Så der er plads til alle, og man får en 

lille prøveperiode, inden der skal betales 

kontingent," siger Mader Hansen, der 

vandt lørdagens første kamp mod Peter 

Sumberg. 

 

Sjovt at spille på stort bræt 

Kampene i Rødovre Centrum var 

kendetegnet ved at være publikums-

venlige, og der var da også flere inter-

esserede blikke fra de forbipasserende. 

 

"Der kommer tilskuere, som lige vil 

overvære et spil skak. Overskueligheden 

på et almindeligt størrelse skakbræt er 

bedre, men det er meget sjovt at prøve 

at spille på et stort bræt," forklarer Ernst 

Mader Hansen. 

 

Sten Bauers, der tabte sin kamp til Bjørn 

Enemark, fortæller lidt om skakspillet. 

 

"Det er jo en intellektuel form for sport, 

hvor man får spænding på en helt spe-

ciel måde. Det er stimulering af hjernen, 

og så er det et spil for alle," siger han. 

 

Damhus Skakklub blev stiftet 26. maj 

2009 og er en sammenslutning af et par 

klubber. Der er omkring 65 medlemmer, 

og klubben har i alt fire hold. Det bedste 

af dem spiller med i Mesterrækken. 

 

Interesserede personer kan klikke ind 

forbi damhusskakklub.dk og læse meget 

mere om turneringer og medlemskab. 

http://www.damhusskakklub.dk/
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Til lykke 
__________________________________________________ 
 

 

 

Damhus Skakklub ønsker 

 

 

5. august 

Søren Drejfeldt 

til lykke  

med de 50 år  

 

  

 

1. september 

Alex Juel 

til lykke med 

45 års jubilæum 

 

1. september 

Peter Rank 

til lykke med 

40 års jubilæum 

 

1. september 

Jens Carl Hviid

til lykke med 

10 års jubilæum 
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Skakkalender                  

__________________________________________________________________ 

 

3. kvartal 2012  Lokaler 

 

 5. juni Sæsonafslutning  EH 

 

12. juni - 31. juli alle tirsdage 

   Sommerskak og styrkelisteskak BK 

 

 7. august SkakSnakCafé, styrkelisteskak BK 

 

 14. august Efterårs-lyn I, styrkelisteskak  BE 

 21. august Efterårs-lyn II, styrkelisteskak  BE 

 

 28. august Ur-match mod Hvidovre hos os EH 

 

 4. september Damhus EMT, 1. runde   EH 

 11. september Damhus EMT, 2. runde   EH 

 18. september Damhus EMT, 3. runde   EH 

 25. september Damhus EMT, 4. runde   EH 

 2. oktober Damhus EMT, 5. runde   EH 

 

 4. oktober TORSDAG 

   Venskabskamp mod Vestegnen hos os SB 

 

 9. oktober Damhus EMT, 6. runde   EH 
 

 16. oktober Efterårsferie 

   SkakSnakCafé, styrkelisteskak BK 

   Udsatte partier fra EMT 

 

 23. oktober Damhus EMT, 7. runde   EH 

  

 

   Start sommerskak: 19:15 

 Start EMT: 19:00  

   Start andet: 19:30 


