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Vinterturneringen 
____________________________________________________ 

 
Det har ikke været muligt at finde spilledatoer til afvikling af de sidste fire kampe i 

A-gruppen, og derfor er Murat blevet streget fra turneringen. 

Kampene mod ham er dog medtaget i den nye rating. 

Klubmester blev dermed Leif Marcussen med 4 ud af 6 point. Til lykke! 

 

  

 
 
 

 

  

A  Navn rating 1 2 3 4 5 6 7 Forv Point korr Plac.
ny 

rating

8 2 3 4 5 6 7

1 Steen Schousboe 1880 1 ½ 0 0 1 ½ x 4,30 3 3-5 1859

                    50 55 97 20

7 1 8 3 4 5 6

2 Leif Jensen 1968 0 ½ 0 ½ 1 1 0 5,20 3 3-5 1902

                    40 45 98 55

6 7 1 2 8 4 5

3 Ole Lergren 1728 ½ 0 1 ½ 0 0 0 2,70 2 1707

                    38 79 07 46

5 6 7 1 2 3 8

4 Leif Marcussen 1692 ½ ½ x 1 0 1 1 2,35 4 1 1752

                    43 54 31 01

4 8 6 7 1 2 3

5 Gisli Hardarson 1770 ½ 1 ½ (½) 0 0 1 3,15 3 3-5 1781

                    30 78 12 70

3 4 5 8 7 1 2

6 Nikolaj Benjamin O´hayv 1868 ½ ½ ½ ½ X ½ 1 4,20 3½ 2 1865

                    38 71 37 02

2 3 4 5 6 8 1

7 Murat Seyhan 1800 (1) (1) x (½) x x x 3,50 0 1833

                    52 68 06 64

1 5 2 6 3 7 4

8 Johnny Andersen 1713 0 0 1 ½ 1 x 0 2,55 2½ 1722

                    60 80 47 21

snit 1827
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Vinterturneringen 
____________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

 

Sommerskak 
____________________________________________________ 

 
I lighed med sidste år afholdes sommer-

skak over 8 aftener. Holdskak, Bilbao, 

tematurnering, Fischer-Random, almin-

delig lyn, ... eller andre regler. 

De bedste 5 aftener tæller. Deltag så 

mange aftener, du vil. Deltagelse for 

hele sommersæsonen: 30 kr., som 

betales ved første fremmøde.  

Se i øvrigt hjemmesiden 2015-05-15. 

B  Navn rating 1 2 3 4 5 6 7 Forv Point korr Plac.
ny 

rating

8 2 3 4 5 6 7

1 Hovhannes Tutundjan 1517 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 2,95 4 4 1565

                    36 72 19 72

7 1 8 3 4 5 6

2 Bjarne Røhder 1540 0 ½ ½ 0 0 0 1 3,20 2 7 1486

                    38 87 87 42

6 7 1 2 8 4 5

3 Flemming Bruun 1540 1 0 ½ 1 0 1 1 3,20 4½ 12,00 2-3 1599

                    40 84 36 39

5 6 7 1 2 3 8

4 Bjørn Enemark 1626 0 ½ 1 ½ 1 0 ½ 4,15 3½ 11,50 5-6 1607

                    31 36 20 02

4 8 6 7 1 2 3

5 Sten Bauers 1616 1 0 1 0 ½ 1 0 4,05 3½ 8,50 5-6 1601

                    39 90 85 74

3 4 5 8 7 1 2

6 Knud Erik Helleshøj 1530 0 ½ 0 0 0 ½ 0 3,10 1 8 1436

                    22 57 26 86

2 3 4 5 6 8 1

7 Peter Sumberg 1541 1 1 0 1 1 ½ 0 3,20 4½ 2-3 1600

                    52 88 69 23

1 5 2 6 3 7 4

8 Johan Petersen 1643 ½ 1 ½ 1 1 ½ ½ 4,30 5 1 1664

                    40 95 08 35

1569
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Vinterturneringen 
____________________________________________________ 

 

 
 

____________________________________________________ 
 

 

Sidste 
 

 

Tirsdag d. 31. maj spillede klub-

mesteren Leif Marcussen simultan 

mod seks af klubbens medlemmer. 

Ingen fra bestyrelsen deltog på grund 

af et møde. 

 

Leif spillede remis mod Bjørn Gemzøe 

og vandt over Arshak og Knud Erik, 

men tabte til Jørgen H.G., Zoran og 

Hovhannes.  

 

C  Navn rating 1 2 3 4 5 6 7
Forv

rd1-7
Point korr Plac.

ny 

rating

2 9 4 5 3 6 7

1 Knud Hornhaver 1376 ½ 1 0 1 ½ 0 ½ 3,85 3½ 4-6 1367

                    20 92 47 25

1 7 9 4 6 3 8

2 Bjørn Gemzøe 1357 ½ ½ 1 1 0 0 1 3,50 4 3 1404

                    29 10 96 13

4 8 10 9 1 2 6

3 Jens Hviid 1473 0 0 1 ½ ½ 1 ½ 4,75 3½ 4-6 1417

                    36 41 33 36

3 6 1 2 8 7 9

4 Ernst M. Hansen 1450 1 1 1 0 1 1 0 3,95 5 2 1497

                    31 32 36 97

6 10 7 1 10 10 10

5 Jacob Højland 1000 0 1 0 x x x x 1,20 1 9 1000

                    udgået

5 4 8 7 2 1 3

6 Søren Hansen 1428 1 0 1 1 1 1 ½ 4,05 5½ 1 1493

                    20 75 86 95

8 2 5 6 9 4 1

7 Per Kühlmann 1502 ½ ½ 1 0 1 0 ½ 5,30 3½ 4-6 1437

                    60 63 98 96

7 3 6 10 4 9 2

8 Zoran Wisal 1380 ½ 1 0 1 0 0 0 3,65 2½ 8 1326

                    23 44 62 72

10 1 2 3 7 8 4

9 Ole Steffensen 1290 1 0 0 ½ 0 1 1 3,95 3½ 7 1315

                    42 40 89 66

9 5 3 8 5 5 5

10 Mr. Mox 0000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 10 0000

                    00 00 00 00

1362
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Forårsturneringen 
____________________________________________________ 

 
Der var i år 18 deltagere, som blev 

fordelt i følgende grupper: 

 

 A-gruppen  (2500-1750)  tre  

 B-gruppen (1601-1750)  tre  

 C-gruppen  (1426-1550)  otte  

 D-gruppen  (1251-1425)  fire  

 E-gruppen  (0000-1250)  ingen  

 

Som sædvanlig spillede vi partier med 

2x45 minutters betænkningstid, modi-

ficeret med fem minutter pr. gruppe-

forskel. Når en spiller i B-gruppen 

møder en fra D-gruppen, vil der 

således være to gruppers forskel og 

den tildelte tid vil være 35 mod 55 

minutter. 

Da der var for få i A- og B-gruppen 

kunne vi ikke lade dem og C-, D- og 

E-gruppen spille en 3-runders Monrad-

turnering hver for sig, og derefter slå 

grupperne sammen. I stedet var det 

meningen at spille en samlet Monrad, 

hvor A- og B-spillerne dog blev place-

ret nederst i tabellen og derfor ville 

komme til at møde hinanden fra start. 

 

Det kom dog ikke til at køre som 

streng Monrad: 

 

 I anden runde kom spillere fra 

samme gruppe (med samme point-

tal) til at møde hinanden. Streng 

seedning! 

 I fjerde runde kom spillere med 

samme pointtal til at møde hin-

anden, men uden hensyntagen til 

placeringsnummer. Altså ikke helt 

efter Monrad-systemet, men ikke 

helt ved siden af.  

 Dog blev Flemming og Johan 

glemt ved rundelægningen! Deres 

kamp i tredje runde var udsat, og 

kortene var lagt til side. Men 

Flemming og Johan skulle jo ikke 

møde hinanden både i tredje og 

fjerde runde. For at rette op på 

dette spilledes to forskudte kampe, 

Bjørn Gemzøe - Johan Petersen og 

Ole Lergren - Flemming Bruun. 

Kampe, som for Bjørns og Oles 

vedkommende regnedes til femte 

runde, men for de to andres ved-

kommende til fjerde runde. Bjørn 

og Ole blev derefter holdt uden for 

rundelægningen i femte runde.  

 I sjette runde blev Ernst og Bjarne 

(der begge havde meldt afbud) sat 

til at møde hinanden. De resterende 

blev matchet efter Monrad-regler-

ne. 

 I ottende runde blev Ernst (der igen 

havde meldt afbud) og Per (der var 

blevet syg) sat til at møde hin-

anden. 

 

Det blev en spændende afslutning. 

Murat, Johnny og Hovhannes endte 

alle tre på 6 point. Hver af dem havde 

en sejr og et nederlag mod de to andre. 

Murat var ellers startet med to nuller, 

men kom stærkt igen. 

Selv om der har været problemer 

undervejs, så har de fem øverst place-

rede mødt mindst tre af de øvrige fire. 
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Forårsturneringen 
____________________________________________________ 

 

 
Navn .1. .2. .3. .4. .5. .6. .7. .8. Pts korr plac

2 9 4 17 5 12 8 11

0 0 1 0 0 1 ½ 1
1 6 18 3 14 17 7 13

1 ½ ½ 0 1 0 1 ½
4 10 6 2 12 18 16 14

1 ½ ½ 1 0 0 ½ 0
3 8 1 5 7 11 15 9

0 0 0 0 0 0 0 0
6 14 17 4 1 8 9 7

0 0 0 1 1 1 ½ 0 uk
5 2 3 12 9 16 17 12

1 ½ ½ 0 1 ½ x x
8 16 10 14 4 15 2 5

1 ½ 0 0 1 ½ 0 1
7 4 12 11 13 5 1 15

0 1 0 0 0 0 ½ 0
10 1 13 15 6 14 5 4

0 1 0 1 0 1 ½ 1
9 3 7 16 18 13 12 17

1 ½ 1 1 1 ½ 1 0
12 18 15 8 17 4 14 1

1 0 0 1 0 1 0 0
11 13 8 6 3 1 10 6

0 1 1 1 1 0 x x
14 12 9 8 16 10 18 2

½ 0 1 1 1 ½ ½ ½
13 5 16 7 2 9 11 3

½ 1 0 1 0 0 1 1
16 17 11 18 9 7 4 8

0 uk 1 1 0 0 ½ 1 1
15 7 14 10 13 6 3 18

1 ½ 1 0 0 ½ ½ 0
18 15 5 1 11 2 6 10

0 0 1 1 1 1 1 1
17 11 2 15 10 3 13 16

1 1 ½ 1 0 1 ½ 1

17

18 B3: Johnny Andersen 1713 6 29,5 1-3

6

A1: Ole Lergren 1865 4½

1-328,0

5

16 B2: Sten Bauers 1601 3½

A3: Murat Seyhan 1833

4

27,0 5-615

1497 4

4½ 25,0 5-6

11

13

C8: Knud Erik Helleshøj 1436 3

12 C4: Ernst Mader Hansen

14 A2: Jørgen H.G. Hansen 1822

B1: Johan Petersen 1664

9

D2: Zoran Wisal 1326 4 DE1

8 D1: Bjørn Gemzøe

10 C3: Hovhannes Tutundjan 1565

1404

7

6 29,5 1-3

C2: Flemming Bruun 1599 4½ 27,0 C1-C2

3½

1½

3

5

D3: Arshak Ikilikian 1318 3½

1315

1437 3½

4 D4: Ole Steffensen

6 C7: Per Kühlmann

C5: Søren Hansen

0

1493

1

2 C1: Peter Sumberg 1600 4½ 29,0

C6: Bjarne Røhder 1486 3½

C1-C2



8 

Flemming Petersen er død 
____________________________________________________ 

 
Flemming R. Petersen 

*1944-12-03 †2016-04-12 

 

Efter endt militærtjeneste 

tog Flemming til Qaqortoq 

(dengang Julianehåb) for at 

arbejde på Lønkontoret hos 

kommunen. Efter et par år 

søgte han nordpå til Sisimut 

(Holsteinborg), hvor han 

startede på Lønkontoret, 

men senere kom til Bolig-

kontoret, som forestod alle 

etagelejlighederne, bolig-

støtte, mv. Her mødte han 

sin kone, Mona, som var 

kommet senere til Grønland 

og efter nogle år i Qaqortoq 

med arbejde i Økonomi-

afdelingen havde søgt til 

Sisimut. Der var øjeblik-

kelig kontakt. De blev gift 

et halvt år senere og var 

sammen i 42 år til Flem-

mings død. 

I 1976 rejste de hjem og 

bosatte sig i et lille hus-

mandssted i Skævinge  vest 

for Hillerød og fortsatte  

 
Flemming Petersen 

 

med at arbejde i forskellige danske 

kommuner. Fra 1986 var Flemming 

personalechef i Slangerup kommune, 

indtil denne 21 år senere blev 

sammenlagt med Frederikssund. Der-

efter fortsatte han som seniormedarbej-

der i personaleafdelingen til sin 

pension i 2012. 

I Skævinge var Flemming medlem af 

den lokale skakklub (Skævinge 

Skakklub) og endte med at blive både 

formand og kasserer. Klubben blev 

nedlagt i 1997. Flemming og Mona 

flyttede i 1998 til København med 

udsigt over Utterslev Mose, og her 

overvejede han på ny at melde sig ind i 
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Flemming Petersen er død 
____________________________________________________ 

 
en skakklub, men Slangerup Skakklub 

spillede om torsdagen og Slangerup 

Kommune havde længe åbent torsdag, 

så det blev ikke til noget. Skakken var 

i venteposition, men på en rejse til 

Borneo fik han spillet noget. De boede 

i en lodge og det var upopulært blandt 

personalet, at han spillede skak med 

"master", som de sagde! 

I 2011 fik han konstateret tyktarm-

kræft, som desværre havde bredt sig til 

leveren. Han gennemgik 2 operationer 

med efterfølgende 12 forebyggende 

kemobehandlinger. I 2012 var han 

"raskmeldt", tog på flere rejser - og 

meldte sig ind i Damhus Skakklub. 

Her deltog han i vinterturneringen 

2012-13 i gruppe B, som han vandt 

med 5 ud af 7, og dermed hævede han 

sin rating fra anslåede 1500 til 1609. I 

den efterfølgende EMT-turnering gik 

det hæderligt, 50% score. Men i vinter-

turneringen 2013-14 blev det til 4½ af 

7 og en tredjeplads i gruppe B. Også 

sommerskak 2014 deltog han i med 

gode resultater. Men det blev så også 

hans sidste turnering. På grund af 

sygdom måtte han opgive at spille med 

herfra. 

 

I 2013 blev det konstateret at kræften 

havde bredt sig til lungerne, og han 

begyndte igen på kemobehandlinger, 

hvilket fortsatte til midten af 2015 

uden den store succes. Flemming var 

meget afklaret om dette. Han sagde 

selv sidste sommer, at når nu kemoen 

ikke virkede, så måtte man bare være 

indstillet på, at man ikke levede så 

længe. Det må ikke have været nemt at 

nå frem til det! 

Flemming passede godt ind i klubben, 

var åben og imødekommende og 

interesseret i spillet, så længe han 

orkede at møde op. Han tænkte på 

skakklubben med resterne fra 

Skævinge og med hensyn til sine 

skakmaterialer. Vi er kede af at sige 

farvel til ham, men det måtte jo gå 

sådan. Sidste sommer så vi ham for 

sidste gang i klubben til en aften i 

sommerturneringen. Derefter bad han 

om at blive slettet i DSU for ikke at 

koste klubben penge. Han fortsatte 

med at følge klubbens liv via hjemme-

siden. 

Bjørn 
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En topscorers bekendelser 
____________________________________________________ 

 
Jeg kommer oprindeligt fra Århus, 

hvor jeg fra 1985 var medlem af den 

lille hyggelige skakklub i Åbyhøj. Om-

kring 1990 dukkede der i øvrigt en lille 

talentfuld knægt op i klubben ved navn 

Rasmus Skytte, der dog siden skiftede 

til Århus Skakklub og blev IM’er! 

Efter min tid i klubben gentog histo-

rien lidt sig selv i skikkelse af Igor 

Teplyi! I august 1992 flyttede jeg til 

Albertslund for at studere biokemi på 

Københavns Universitet, og jeg meldte 

mig straks ind i den lokale skakklub. 

Om sommeren i 1994 flyttede jeg til 

Rødovre. Per d.1/7-2007 fusionerede 

skakklubberne i Albertslund og 

Glostrup, hvilket blev til Vestegnen 

Skakklub. Da vi lukkede klubben i 

sommeren 2015, skiftede jeg straks til 

Damhus Skakklub.  

I virkeligheden kan jeg bedst lide at se 

på skakpartier sammen med min 

computer frem for selv at spille 

turneringsskak. Men når jeg selv skal 

spille seriøst skak, kan jeg bedst lide 

holdkampe, hvilket i de sidste par 

sæsoner også var den eneste aktivitet, 

som vi havde i Vestegnen. Hvis ens 

eget parti ikke er alt for vildt, og man 

(endnu) ikke er kommet i tidnød, så er 

der undervejs lidt tid til at kigge lidt på 

nogle af holdkammeraternes spænden-

de partier. Sammen med tre gode 

skakvenner spiller jeg i privat regi 

også noget knap så seriøst 10 minutters 

lyn med dynamisk tidshandikap!? 

Min debut for Damhus I gik over al 

forventning, og jeg endte med en score 

på 6/7 og en ratingpræstation på hele 

1971! Morten, Benny og Søren havde 

– ikke overraskende – bedre rating-

præstationer i form af udmærkede 

scorer mod stærke modstandere. I 

referaterne fra holdkampene har jeg da 

også fået en masse ros – nok også lidt 

mere end fortjent!? Desuden er jeg fra 

flere sider blevet opfordret til at vise et 

parti i klubbladet. Derfor denne artikel. 

 

Men har jeg egentlig spillet godt? Jeg 

har i al fald kæmpet godt og ikke taget 

korte remiser!  

I 6 ud af 7 partier har jeg været favorit 

i følge ratingen. Som også Bent Kølvig 

sagde på den nyligt overståede 

generalforsamling, så bør alle spillere 

lige tjekke modstanderens rating inden 

partiet, og i fald man er ratingfavorit 

gerne spille lidt videre, selvom stil-

lingen er lige. Hvis man er inde i en 

dårlig stime kan jeg selvfølgelig godt 

forstå fristelsen til at snuppe en hurtig 

remis. Det har jeg også selv gjort ind-

imellem, men man bør også forsøge at 

arbejde sig ud af det igen.  

Der kan trods alt også gå for meget 

”Schandorff” i den!?  

I øvrigt vil jeg også opfordre til at man 

kigger lidt på ens potentielle mod-

standere inden holdkampen. Det har 

indimellem hjulpet mig til at opnå et 

godt resultat. I den forbindelse er det 

også vigtigt på forhånd at vide, hvilket 

bræt (og dermed farve) man skal have, 

så det vil være dejligt, hvis hold-

opstillingen blev sendt rundt på mail 

nogle dage før kampen!? I næste 

sæson i Mesterrækken får vi brug for 

alle marginalerne for at kunne klare os 

i det skrappe selskab! 
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En topscorers bekendelser 
____________________________________________________ 

 
I de første 5 runder scorede jeg 4/5 og 

var ikke i tabsfare på noget tidspunkt, 

og var endda tæt på at vinde det ene af 

remispartierne. Selve partierne var 

stille og rolige – lidt kedelige vil nogle 

sikkert synes!? Dog har jeg et meget 

anstrengt forhold til skakuret, så der 

har været nogle tidnødsdramaer under-

vejs. Men heldigvis er jeg i de seneste 

5-6 år blevet bedre til at håndtere disse 

situationer, selvom jeg ikke er nogen 

haj til lyn!?  

De to sidste partier blev til gengæld alt 

for vilde efter min smag, og havde 

modstanderne været lidt skarpere i 

nogle enkelte situationer, så kunne de 

begge have vundet over mig!? Og så 

havde det jo ikke hjulpet mig en dyt, at 

jeg havde stået bedst det meste af tiden 

i disse partier. Men begge gange slap 

jeg med skrækken og kørte derefter 

sejren hjem i min egen tidnød (oven i 

købet mod ”Pointmaskinen” fra Tårn-

by) i 6.runde og i gensidig tidnød i 

7.runde. 

I stedet for at vise et parti fra denne 

sæson, vil jeg i stedet vise en anden og 

lidt heldig sejr, som jeg fik i en 

holdkamp for Vestegnen i 2013 mod 

mægtige Philidor, der som bekendt i 

2015-16 sæsonen vandt Skakligaen! 

Min modstander spillede ellers bedst 

og stod vel reelt til gevinst, men jeg fik 

ham snydt – rigtig gættet – i min egen 

tidnød!? 

 Markerer i øvrigt et nødvendigt træk, 

som ikke er svært at finde. 

?! Markerer et tvivlsomt træk – eller et 

dårligt træk, men hvor det gode træk 

ikke er så let at finde. 

TBs er perfekte slutspilsdatabaser. 

 

Dato: 17-01-2013 

Hvid: Mogens Moe, 2204, Philidor 

Sort: Birger Madsen, 1793, 

 Vestegnen 

 

 1. e4 c6  2. d4 d5 

 3. e5 Lf5  4. Se2 e6 

 5. Sg3 Lg6  6. h4 h6 

 7. h5 Lh7  8. Ld3 Lxd3 

 9. Dxd3 Da5+ 10.c3 Da6 

11. Dxa6 Sxa6  

Min åbningsbog på computeren 

indeholder her trækket 12. f4 med 

scoren 1/1 

 

12. Le3 

12. f4 Se7 13. Le3 g6 

14. Lf2 Tg8 15. hxg6 fxg6 

16. Sd2=  

 

12. - c5 13. Sd2 cxd4 

14. Lxd4 Lc5 15. Sb3 b6 

16. 0–0–0 Se7 17. f4 Tc8 

18. Thf1 g6 19. Th1 Sf5 

20. Th3 Kf8 21. Kb1  

 

 
sort trækker 
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____________________________________________________ 

 
21. - Kg7 

Lidt stærkere er 

21. - Sxg3 22. Txg3 gxh5 

23. Th3 Tg8 24. Txh5 Txg2 

25. Txh6 Ke7= 

   24. Tg1 Tg4 

25. g3 Ke7 26. Txh5 Tcg8= 

  

22. Se2 Lxd4 23. Sbxd4 Sc5 

24. g4 Sxd4 25. Sxd4 Se4 

26. Tg1 g5 27. f5 The8 

28. Td3 Kh7 29. Tf1 exf5 

30. Txf5 Kg7 31. Sb5 a6 

32. Sd6 Sxd6 33. exd6 Tcd8 

34. Tfxd5 Td7 

Hvid har indtil nu spillet bedst, har en 

bonde ekstra samt gode gevinst-

muligheder, og jeg havde under 5 min 

tilbage! Der må kæmpes!? 

 

35. c4 Te4 36. T3d4?! 

36. b3! Txg4 37. a4 a5 

   37. - Kf6 

38. a5 bxa5 39. c5 Tg1+ 

40. Kb2 Tg2+41. Kc3 Tg1 

42. Td1 Tg3+ 43. Kc2 Tg2+ 

44. Kb1 Tg3 45. c6 Txb3+ 

46. Ka2 Tb8 47. cxd7+- 

 

38. Tb5 Tg1+ 39. Kb2 Tg2+ 

40. Kc3 g4 41. Txb6 Th2 

42. b4 axb4+43. Kxb4+- 

  

36. - Txd4 37. Txd4 Kf6  

 
hvid trækker 

 

38. b4?! 

38. Kc2 

A) 

38. - Ke6 39. Kd3  

A1)  

39. - Txd6 40. Txd6+Kxd6 

41. Ke4 Ke6 42. b4 a5 

43. bxa5 bxa544. a4 Kd6 

45. Kf5 Kc5 46. Kf6 Kb4! 

47. Kg7! 

47. Kxf7?!Kxa448.Ke6 Kb4 

49. Kd5 a4 50. c5 a3 

51. c6 a2 52. c7 a1D 

53. c8D² 

 

47. - Kxa448. Kxh6 Kb4 

49. Kxg5 a4 50. h6 a3 

51. h7 f6+ 52. Kg6 

   52. Kxf6? a2 

53. Kg7 a1D+54. Kg8 Da8+ 

55. Kg7 Db7+ 56. Kg8 Dc8+ 

57. Kg7 Dxg4+58. Kf8 Df5+ 

59. Kg8 Dg6+ 60. Kh8?! Df7 

61. c5 Df8#
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52. - a2 53. h8D a1D 

54. Dxf6 Dd1 55. Df4+- 

med mat i 41 træk i flg. TBs! 

 

A2) 

39. - f5 40. gxf5+Kxf5 

41. b4 Ke6 42. c5 Td8  

43. cxb6 Txd6 44. Txd6+Kxd6 

45. a4 Kc6 46. a5 Kd7 

47. Kc4 Kc6 48. Kd4 Kd6 

49. b5! axb5 50. a6 Kc6 

51. a7 Kb7 52. Kc5 g4 

53. Kd6 g3 54. a8D+! Kxa8 

55. Kc7+- 

 

B)  

38. - a5 39. Kd3 Ke6 

40. Ke4 Txd6 

Hvad ellers?  

41. Txd6+Kxd642.Kf5 Kc5 

   42. - Ke7 

43. b3+- 

 

43. Kf6 Kxc4 44. Kxf7+- 

 

38. - Ke5 39. Td5+ Ke6 

Og jeg vinder bonden tilbage, hvilket 

gerne skulle ende i en remis!? Men der 

er jo stadigvæk det med uret ...  

 

40. Kc2 Txd6 41. Txd6+  

En anden mulighed 

   41. b5 axb5  

   41. - Txd5?! 

42. cxd5+Kxd543. bxa6 Kc6 

44. Kd3 b5 45. Ke4 Kb6 

46. Kf5 Kxa6 47.Kf6 Ka5 

48. Kxf7 Ka4 49. Kg6 Ka3 

50. Kxh6 Kxa2 51. Kxg5 b4 

52. h6 b3 53. h7 b2 

54. h8D b1D 55. Da8+ Kb2 

56. Db7+ Kc2 57. Dxb1+ Kxb1 

58. Kf5+- 

med mat i 11 træk i følge TBs! 

 

42. Txb5 Kd7= 

 

41. - Kxd6 

Så er vi havnet i et lige bondeslutspil. 

Men sådanne slutspil er ofte luskede!? 

 

42. Kd3 Ke5 43. Ke3  

S11 kan her bedst se remisen via  

43. a4, men der er remis også ved 

partifortsættelsen og 46. a5!  

 

43. a4 f5 44. gxf5 Kxf5 

45. c5 b5 

45. - bxc5?46. b5 axb5 

47. a5 c4+ 48. Ke3 b4 

49. a6 b3 50. Kd2+- 

 

46. axb5 axb5= 

 

43. - f5 44. gxf5 Kxf5 

Nu har jeg fået etableret en garderet 

fribonde på kongefløjen. Det er 

stadigvæk remis, men hvid skal spille 

præcist for at holde balancen. 

 

45. a4  Ke5  
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46. Kd3?!  

Kun 46.a5! holder remis: 

 

46. a5! bxa547. bxa5 Kd6 

48. Kd4 Kc6 49. c5 Kc7 

50. Kd5 Kd7 51. Ke5 

   51. c6+?! Kc7 

52. Kc5 g4 53. Kd4 Kxc6 

54. Ke4 Kb5 55. Kf4 Kxa5 

56. Kxg4 Kb4 57. Kf5 a5 

58. Kg6 a4 59. Kxh6 a3 

=position 1 

   51. Kd4?! Kc6 

52. Kc4 g4 53. Kd4 g3 

54. Ke3 Kxc5 55. Kf3 Kb5 

56. Kxg3 Kxa557. Kf4 Kb4 

58. Kf5 a5 59. Kg6 a4 

60. Kxh6 a3–+ =position 1 

   51. - Kc6 

52. Kd4 g4 53. Ke4 Kxc5 

54. Kf4 Kb5 55. Kxg4 Kxa5 

56. Kf5 Kb5 57. Kg6 a5 

58. Kxh6 a4 59. Kg7 a3 

60. h6 a2 61. h7 a1D+ 

62. Kg8 

 er remis i følge TBs! 

46. - a5 47. b5 

   47. bxa5 bxa5 

48. Ke3 Kd6 49. Kd4 Kc6 

50. c5 g4 51. Ke4 Kxc5 

52. Kf4 Kb4 53. Kxg4 Kxa4 

54. Kf5 Kb4 55. Kg6 a4 

56. Kxh6 a3 =position 1 

57. Kg7 a2  58. h6 a1D+ 

59. Kg8 Dg1+ 60. Kf7 Dh2 

61. Kg7 De5+ 62. Kg8 Dg5+ 

63. Kh7 Kc5 64. Kh8 Dxh6+–+ 

med mat i 4 træk i følge TBs! 

   47. c5 axb4 

48. cxb6 Kd6 49. a5 Kc6 

50. Ke3 b3  51. Kd2 g4–+ 
 

47. - Kd6 48. Kd4 g4 

49. Ke4 Kc5 50. Kf4 Kxc4 

51. Kxg4 Kb4 52. Kf5 Kxa4 

53. Kg6 Kxb5 54. Kxh6 a4  
0–1 

 

Der var jeg vist lidt heldig, men det er 

dog lidt i Caro-Kann åbningens natur, 

at hvids bedste chancer ligger i 

midtspillet, mens sorts bedste chancer 

ligger i slutspillet. Under alle omstæn-

digheder så hjælper det altså nogle 

gange at kæmpe, så godt som man nu 

kan. I øvrigt havde jeg ca. 1 minut 

tilbage på uret, så han kunne godt have 

spillet videre og se, om jeg nu også 

kunne nå at sætte mat!? 

I øvrigt fik vi et halvt point mere, da 

Jørgen Fabricius Andersen fik en 

meget fortjent remis mod Philidors 

mæcen, Jan Andersen. 
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Under selve holdkampen havde jeg 

ikke noget kendskab til min mod-

standers mange meritter i 60’erne og 

70’erne – det fandt jeg først ud af 

bagefter. Faktisk var vores formand, 

Svend Kjems Hove, i sine unge dage 

en stor fan af ham! Så jeg har lavet 

endnu en artikel til bladet, så Mogens 

Moe kan få genoprettet sit renomme 

hos Fribondens trofaste læserskare!   

 

Birger 

 
____________________________________________________ 

 

Mogens Moe – Bent Larsen:1-1 
____________________________________________________ 

 

Bent Larsen (1935-2010) behøver 

naturligvis ingen introduktion.  

Mogens Moe (1944) var i sine unge år 

en frygtet angrebsspiller, der bl.a. del-

tog i 6 landsholdsklasser i perioden 

1965-1974. Det bedste resultat fik han 

i 1969, hvor han delte førstepladsen 

med Ole Jakobsen (1942-2010), som 

dog vandt omkampen og dermed DM 

titlen med 3½-2½.
1
 Mogens Moe har 

også deltaget i 2 skak olympiader: 

1970 (Siegen i Tyskland (9½/15)) og 

1974 (Nice i Frankrig (5½/12))
2
  

Mogens Moe er uddannet jurist og har 

skabt sig en flot karriere inden for sit 

fagområde (miljø-ret), så der har ikke 

været megen tid til skak. I en moden 

alder har han i 2011 gjort et comeback 

på det stjernespækkede hold fra 

Philidor. Sidenhen er han skiftet til 

Sjælsø Skakklub, og han har spillet en 

del turneringer i 11-2014 og 04-2016. I 

den periode har hans ratinggraf med 

lidt god vilje lignet en parabel med et 

minimum på den rigtige side af 2000.  

 

Så vidt jeg har kunnet finde frem til, så 

har de to kombattanter mødt hinanden 

to gange. Den første gang i en hold-

kamp i 1963, hvor Mogens Moe vinder 

med sort i et vildt kompliceret parti, 

hvor der i lange perioder hænger nogle 

officerer rundt omkring på brættet!? 

Men Bent Larsen får med sort 10 år 

senere sin revanche i det nordiske 

mesterskab, der blev afholdt i Grenå. 

Dette parti er også kompliceret, men 

Larsen har styr på det og vinder en 

officer vha. en bondestorm på konge-

fløjen samt et par taktiske fif!? 

Efterfølgende vises de to partier
3
 med 

analyser vha. mine gode venner skak-

programmerne Shredder 9 og 11 (S9 

og S11).  markerer i øvrigt et nød-

vendigt træk, som ikke er svært at 

finde.
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Dansk 1.division 1963/64 (1) 

1963-09-15 

hvid: Larsen, B (~2450) 

sort: Moe, M (~2250)  

[B06] Robatsch defense 

 

 1. d4 Sf6  2. g3 g6 

 3. Lg2 Lg7  4. e4 d6 

 5. Se2 0–0  6. 0–0 e5 

 7. h3 c6  8. a4 b6 

 9. d5 cxd5 10. exd5 Se8 

11. Sbc3 f5 12. f4 Sd7 

13. fxe5 dxe5 14. d6 Tb8 

15. Sb5 e4!? 16. Sed4 Se5 

17. Lf4 Dd7 18. Sxa7! Lb7 

   18. - Dxa7 

19. Lxe5 Lxe5 20. Sc6 Dd7 

21. Sxe5 Dxd6 22. Dxd6 Sxd6 

23. Tad1 Tf6 24. Td4 Te6 

25. Sc6 Ta8 26. Sd8 Tf6 

27. Tfd1 Sf7 28. Sxf7 (S11) 

 

 
 

19. Sdb5 h6 20. De2 g5 

21. Le3 Ld5 22. Dd2 Le6 

23. b3 f4!? 24. gxf4 Sf3+! 

25. Lxf3 exf3 26. Tad1 Lxh3 

27. Dd5+ Kh8 28. Dxf3 gxf4

29. Lc1!? Le5!? 30. Sc6

 Dg7+?!  

3.00 S9:  30. - Tg8+ 

31. Kh2 Lxf1 32. Sxe5 Df5  

 

31. Kh1?! 

0.18 S9:  

31. Kf2 Sxd6 32. Sxe5  

 

31. - Lxf1 32. Txf1 Sxd6!? 

33. Tg1!? Df6 34. Dh5?  

-2.02 S9: 

34. Sxb8 Dh4+ 35. Kg2 Sxb5 

36. Sd7 Tg8+ 37. Kf1 Txg1+ 

38. Kxg1 De1+ 39. Kg2 Sd4 

40. Da8+ Kh7 41. Sxe5 De2+ 

42. Kh3 Dh5+ 43. Kg2 

  

34. - Sf5! 35. Tg6?! 

-4.27 S9:  35. Sxb8 Kh7 

36. Dh3  

 

35. - Sg3+ 36. Txg3 fxg3 

37. Dxe5 Dxe5 38. Sxe5 Tf1+  

39. Kg2 Txc1 40. Sd4 Tg8 

41. Sc4?! 

-8.50 S9:  

41. Sd3 Td1 42. Sf3 h5 

43. Sf4 Tc1 44. Sd4 h4 

45. b4 

  

41. - h5!? 42. Sxb6?!  

-20.10 S9: 42. Se5 h4 

43. Sef3  

 

42. - h4  

med den ubehagelige trussel h3+ 0–1 
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Mogens Moe – Bent Larsen:1-1 
____________________________________________________ 
 

Nordisk mesterskab, Grenå (3), 

25.07.1973 

hvid: Moe, M (2303) 

sort: Larsen, B (2529) 

[C50] Kings pawn 
 

 1. e4 e5  2. Sf3 Sc6 

 3. Lc4 Lc5  4. 0–0 Sf6 

 5. d3 d6  6. Lg5 h6 

 7. Lh4 Sa5  8. Lb3 Sxb3 

9. axb3 De7 10. Sc3 g5 

11. Lg3 h5 12. d4 exd4 

13. Sd5 Sxd5 14. exd5 Df6 

15. h4 g4 16. Sg5 Lf5 

17. Te1+ Kd7 18. Se4?! 

–1.25 S9:  18. b4! Lxb4 

19. c3 Lc5 20. Da4+ Kc8 

21. Te8+ Txe8 22. Dxe8+ Dd8 

23. Dxf7 Ld7 24. cxd4 Lb6 

25. Dxh5 Lxd4 26. Se6 

  

18. - Lxe4 19. Txe4 Tae8 

20. Tf4 Dg6 21. b4!? Lb6  

S11:  21. - Lxb4 

22. Dxd4 Lc5 23. Dc4 Kc8 

24. Dc3 Kb8 25. b4 Lb6 

26. Tf6 De4 27. Txf7 Dxd5 

28. Te7  

 

22. c4 dxc3 23. bxc3 Te4 

24. Dd2 Txf4 25. Dxf4 Te8 

26. c4 Te4 27. Dc1 Ld4 

28. Ta2 f5 29. c5?  

-5.23 S9:  29. Db1 Df6 

30. Kh2 De7 31. f3 gxf3 

32. gxf3 Te2+ 33. Kh3 Txa2 

34. Dxa2 De3 35. Da4+ Kd8 

36. Dd1 Dc3 37. f4 Dxc4 

29. - f4! 30. c6+?! 

S11:  30. Kh2 fxg3+ 

31. fxg3 Df5 32. Txa7 Dxd5 

33. Dd1 dxc5 34. bxc5 Ke6 

35. Ta8 Kf7 

   30. Lh2? g3 

31. Df1 gxf2+32. Txf2 f3 

33. c6+ bxc6 34. dxc6+ Kxc6 

35. b5+ Kb7 36. Kh1 Lxf2 

37. Dxf2 

 

30. - Kc8 31. Lxf4 Txf4!? 

32. g3  

S11: 

32. Dxf4 Db1+33. Kh2 Le5 

34. Dxe5 dxe535. Txa7 bxc6  

36. dxc6 Kd8 37. Ta8+ Ke7 

38. Th8 Dxb4 39. Txh5 Df4+ 

40. Kg1 Kd6 41. Tg5 Kxc6  

 

32. - Te4 33. Df1 Df5 

34. Te2 bxc6 35. dxc6 Txe2 

36. Dxe2  

truer med mat på e8  

 

36. - Kd8 0–1 

 

 
1
 Svend Novrup, Bogen om skak 1, 

1980 s.227-235 
2
 Svend Novrup, Bogen om skak 2, 

1981 s.135-145 
3
 Danbase http://www.dsu.dk/ 

moduler/danbase/index.php 

 

Birger 
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– og endelig oppe igen 

 

Efter utallige opfodringer må jeg 

selvfølgelig bringe mit parti fra sidste 

runde af denne sæsons holdturnering, 

som jo sluttede med en oprykning til 

Mesterrækken med mindst mulige 

margin. 

Men når nu proppen er taget af, så kan 

vi lige så godt lige tage et parti mere 

med, et rigtigt omskifteligt parti, som 

de fleste desværre former sig. Dem, 

som kun ønsker at se, når skak er en 

nydelse, kan nøjes med at se afslut-

ningen, som vi derfor starter med.  

Vi har fået lov at spille 7. runde forud 

frem for den larmende, afbudsramte 

lørdagsrunde, som nogle åbenbart 

stædigt holder fast på. Det betyder så, 

at vores værste konkurrent til opryk-

ningen får vores resultat at spille efter, 

så det gælder blot om at spille par-

tierne ud til sidste træk og måske tage 

et par chancer undervejs. Jeg får en 

lille overraskelse, da jeg ankommer, 

idet jeg er sikker på, at Kølvig skal 

sidde foran mig, Søren har desværre 

for længst meldt fra, men nej, 1. bræt! 

Modstanderen er bekendt; for mange 

år siden, måske 10-15 år, vandt jeg 

efter et fint offerangreb, hvor Torben 

først begyndte at tænke, da det var for 

sent. Men Søren har efterfølgende tabt 

til ham, da han tænkte sig ihjel for at 

finde et hul, i den opbyggede skytte-

grav. Og jeg bruger jo også altid for 

meget tid. 

 

runde 7: 

Damhus I - Frederiksberg III, 1. bræt 

 

Hvid: Benny Roland Petersen 

Sort: Torben Schøller Larsen 

 

 1. d4 g6  2. c4 Lg7 

 3. Sc3 c5  4. d5 d6  

den sorte trækfølge er ikke helt nor-

mal, måske jeg er endt i et specialiseret 

forsvar, nå, men logiske udviklings-

træk.. 

 5. e4 Ld7  6. Ld3 Sa6 

 7. f4 Sh6  8. Sf3 0-0 

 9. 0-0 Tb8 10. De2 Sc7 

alt spillet med lynets hast af sort, men 

planen er svær at skjule, men skal jeg 

bruge tid på at forhindre b5? (11. a4) 

Næh, centrum er vel bedre end fløjen 

 

11. Ld2 e6 12. Tae1 exd5 

13. cxd5 b5 14. e5 dxe5?!  

Nikolai sagde straks ‘NEJ’ i 

efteranalysen, ikke åbne f-linien, sort 

spiller fortsat lyn og har måske styr på 

det. Hvids dilemma er, at nok står man 

flot i centrum, men bønderne bliver 

ofte meget udsatte, men jeg synes, at 

jeg har pæn overdækning og at sorts 

brikker står akavet til at angribe mit 

centrum 

 

15. fxe5 Lf5  

hva’ nu? Der er mange muligheder at 

holde rede på. 16. Lxb5 går ikke hvids 

vej, d5 og b2 hænger efterfølgende, så 

et spørgsmål man altid skal stille sig 

er, hvilken officer kan stå bedre (citat: 

Morten, vist nok ifølge en Jacob 

Aagaard-bog)
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16. Lg5(!)Dd7 17. Lxf5 Sxf5  

man kan ikke slå med dronningen, der 

kan f.eks. følge  

18. d6 Se6 19. Le7 Te8 

20. Sxb5  

eller andre spændende ting, dronnin-

gen står udsat 

 

18. d6 Se6 19. Sd5 Sxg5 

godt for sort at få den sortfeltede væk, 

men som Johnny i efteranalysen på-

pegede, så er sort paradoksalt nok 

alligevel svag på de sorte felter! 

 

20. Sxg5 f6?  

Bedre var f.eks. Tfe8, stadig med for-

del for hvid, der kunne følge 21. Se4 

med kvalitetsgevinst 

 

  
Hvid trækker og får vindende fordel 

 

21. Txf5! gxf5(?) 

bedre er fxg5, men hvid står over-

legent, nu lurer Se7+ dræbende. 

 

22. Sxh7  

min hovedvariant var  

22. - Kxh7 23. Dh5+ Lh6 

24. Sxf6+ Txf6 25. exf6 

efterfulgt af Te7 med tæppefald, andre 

træk taber også, nogle hurtigere end 

andre, prøv selv, så det blev.. 

 

22. - fxe5 23. Se7+ Kh8 

24. Dh5 De8 25. Dh4 opgivet 

men sort fik da gennemført b5!  

Og 5½ til os efter en ny hektisk 

afslutning af Birger og, viste det sig, 

lige akkurat nok. 

 

Men nu tilbage til en højdramatisk 2. 

runde, hvor vi efter en svag præstation 

kun fik 4-4 mod en senere nedrykker. 

 

runde 2 

K41 III - Damhus I, bræt 2 

Hvid: Kenneth Abildgaard, K41 

Sort: Benny Roland Petersen 

 

 1. e4 e6  2. Sf3 d5 

 3. Sc3 Sf6  4. e5 Sd7 

 5. g3 c5 

en noget speciel franskmand, jeg 

mener ikke at have spillet mod den 

hvide opstilling før 

 

 6. Lg2 Sc6  7. De2 a6  

fransk er for mange en afskrækkende 

åbning med de sorte, men det passer 

fint for mig, der ikke har studeret 

åbningsteori i 40 år 

 

 8. 0-0 Le7  9. Te1 0-0 

hvid afslørede efter partiet, at han var 

meget tæt på at ofre på d5 efterfulgt af 

e6, men det hænger ikke sammen, sort 

går til b6 (eller hvis man prøver senere 

i partiet til c5) med springeren. Sorts 

strategi er klar, beskæftige hvid på



20 

Flot afslutning 
____________________________________________________ 

 
dronningefløjen og i centrum, så han 

ikke får tid til at opbygge et 

kongeangreb. 

 

10. d3 b5 11. a3 b4 

12. axb4 cxb4 13. Sd1 a5 

Jeg begyndte allerede at drømme om 

den fjerne fribonde 

 

14. d4 La6 15. Dd2 Sb6 

16. b3 Lb5 17. Sb2 Dc7 

18. Sd3 a4 19. Sc5 Sxd4  

Det havde hvid nok overset, men 

bondegevinsten koster desværre nogle 

tempi. 

 

20. Sxd4 Dxc5 21. Df4 Ld7 

22. Le3 Dc7 23. Dg4 Tfc8 

24. Se2 

her kan sort roligt slå på e5, men det 

var der ingen af os der så, vi spillede 

begge for hurtigt, men jeg havde 

allerede brugt for meget tid 

 

24. - Lf8? 25. Lxb6 Dxb6 

26. Lxd5 Ta5 

Så vandt hvid bonden tilbage, men.. 

 

27. Lc4 Dc7? 

tror, at på Txe5 har hvid 28. bxa4, men 

derefter svares h5 og hvid kan ikke 

dække sin Lc4, men skidt… 

 

28. f4 

Stillingen er næsten til Tag stilling. 

Sort får vindende fordel, men der er 

rigtig mange muligheder at kigge på, 

hvids konge ser bar ud. 

 
Sort trækker 

 

28. - Lc5+?? 

Den sorte plan ville have triumferet 

med 28. -  cxb3!! med truslen Da7+ og 

løberen er i slag på c4, så 29. Txa5 

bxc2! Nu er tårn og løber i slag og 

bønderne nærmer sig forvandling, hvid 

kan kun pine sig selv, hvorfor ser man 

ikke sådan noget, det var sådan den 

hvide kongestilling skulle udnyttes. 

 

29. Kg2 a3 

men jeg fik da den fjerne fribonde, 

men nu får hvid skabt plads til sin 

konge 

 

30. h4 Db7+ 31. Kh2 Lc6 

og nu fejlvurderer jeg stillingen, uret?! 

 

32. f5 exf5 33. Dxf5 Le4 

34. Lxf7+ Kh8 35. Dg4 Tf8 

36. e6 Le7 37. Sd4 Te5 

38. Tf1 Lf6 39. Tae1 a2 

40. Ta1 Da7  

og så gik resten af partiet op i hat og 

briller, vi missede begge nogle gevinst-

chancer undervejs, men takket være en 
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flot indstilling til fairplay, så fik jeg en 

halv med 8 sekunder tilbage på uret i 

en helt lige stilling, men hvor hvid 

godt kunne have spillet på klokken. 

½-½.  Men sørgeligt at man kan bræn-

de så mange chancer. 

  

Lad mig slutte med et gammelt citat, 

kan ikke huske hvem han var, men 

hans skakaften sluttede altid med 

Skakspillet har kun en fejl, det er for 

let! 

Benny 

 
 

____________________________________________________ 
 

En sjov slutstilling 
____________________________________________________ 

 
Johan har sendt et parti fra vinterturneringen: 

 

Hvid: Johan Petersen 

Sort: Knud Erik Helleshøj 

 

 1. d4 d5  2. Sf3 Sf6 

 3. Lg5 e6  4. Sbd2 Le7 

 5. e3 b6  6. c3 0-0 

 7. Ld3 Sbd7  8. De2 c5 

 9. 0-0 c4 10. Lc2 Lb7 

11. a4 a5 12. e4 dxe4 

13. Se5 Sxe5 14. dxe5 Sd5 

15. Lxe7 Dxe7 16. Sxe4 Sf4 

17. De3 Sd5 18. Dh3 Sf4 

19. Sf6+ opgivet 

 
 

Ikke det store, men en sjov slutstilling. 

 

Johan 



22 

Computeren spiller Go 
____________________________________________________ 

 
I sidste nr. af  fribonden omtalte jeg en 

match i fem partier mellem den 32-

årige professionelle Go-spiller Lee 

Sedol fra Sydkorea og computer-

programmet AlphaGo, som er udviklet 

af Google Deepmind. Den blev spillet 

i begyndelsen af marts i Seoul. 

 

 
Lee Sedol i 2012 

Lee startede som professionel i 1995, 

hvor han som kun 12-årig klarede 

kvalifikationskravet til 1 dan, den 

laveste professionelle klasse. 4 år sene-

re var han avanceret til 3 dan, for så i 

2003 at gå til 4, 5, 6, 7, 8 og helt op til 

9 dan, den højeste klasse. 

Så vidt jeg kan se, så eksisterer der 

ikke et verdensmesterskab for profes-

sionelle Go-spillere, kun et for ama-

tører. Men Lee har vundet mange 

internationale turneringer og beskrives 

ofte i pressen som world champion. 

Matchen mellem AlphaGo og Lee 

havde opnået en status svarende til den 

berømte match mellem Deep Blue og 

Kasparov. Og der var virkelig noget at 

spille om: 1 million dollars! 

 

Lee var meget optimistisk inden 

matchen og regnede med at vinde 5-0 

eller 4-1. Men sådan skulle det ikke 

gå! 

AlphaGo vandt 1., 2., 3. og 5. parti og 

med en 4-1 sejr havde computeren nok 

en gang vundet en sejr i et strategisk 

spil med masser af muligheder. Google 

vil forære de mange penge til Unicef 

og til Go-organisationer. 

Lee fik 150.000 dollars for at stille op 

og 20.000 for at vinde 4. parti. Med 

dagens kurs er det godt 1,1 million 

kroner. Hans image blev skrammet, 

men det er dog en pæn kompensation. 

 

Programmet AlphaGo blev af Korea 

Baduk Association tildelt den højeste 

udmærkelse, en 9 dan ærestitel. 

 

Bjørn
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Ernst indledte med at bede forsam-

lingen rejse sig og mindes Poul Busk 

Sørensen, et meget værdsat medlem, 

som døde som 76-årig sidste forår lige 

efter generalforsamlingen, og Leif 

Clausen, 83, et mangeårigt tidligere 

medlem, som døde sidste forår. Årets 

gang har I kunnet læse på 

hjemmesiden og i bladet. Tak til Bjørn 

Enemark for fint arbejde med begge 

dele. Her vil jeg nu give en oversigt 

over begivenhederne.  

 

Vestvold 2015 

Turneringen blev holdt i vores lokaler 

sidste forår. Fra Damhus deltog tre 

hold, fra Brøndby to hold og fra 

Vestegnen ét hold. Det var sidste gang, 

de deltog. Klubben er jo nu nedlagt. A-

gruppen blev vundet af Brøndby I med 

Damhus I på andenpladsen. I B-

gruppen sejrede Damhus II efterfulgt 

af Brøndby II. 

Dette års Vestvold afholdes af 

Brøndby 4. og 11. april. Damhus og 

Brøndby deltager, og denne gang er 

Hvidovre med som tredje klub. Man 

kan tilmelde sig her eller på nettet. 

 

Forårsturneringen 

Der var 16 deltagere. Hovhannes og 

Enemark vandt, begge med 5½. 

Hovhannes tabte begge sine to første 

kampe, men kom stærkt til sidst. 

Enemark tabte de to sidste kampe og 

blev altså indhentet. Der var fem 

spillere med fem point, deriblandt 

Søren Hansen, som vandt C-gruppen. 

Der var kun to deltagere i gruppe D, 

begge fik to point, og Zoran og 

Gemzøe delte dermed præmien. 

 

Vinterturneringen 2014-2015 

Der var 22 deltagere. I A-gruppen 

udgik Ole Bruun og gruppen var længe 

om at blive færdigspillet. Steen 

Schousboe blev klubmester med fire 

ud af seks på korrektion foran Nikolaj. 

Steen spillede senere som vinder en 

simultan mod klubbens medlemmer. 

Otte var mødt op, og fire fik remis: 

Gemzøe, Søren Hansen, Gisli og 

formanden. Ikke overraskende vandt 

en enkelt, Morten Møller Hansen. 

Steen skrev senere et indlæg om 

simultan på hjemmesiden: "Har 

simultan en mission?". 

Hvis Leif Marcussen vinder i år, er det 

ikke sikkert, at der bliver en simultan 

mod klubmesteren. 

 

Den igangværende vinterturnering 

Der er 25 deltagere, men en (Jacob 

Højland) blev syg og måtte trække sig. 

Turneringen startede lidt kaotisk. En 

landsbytosse havde tilmeldt Benny 

Roland, men Benny vidste ikke noget 

om det og havde ikke tænkt sig at 

spille. Det viste sig dog at være ret 

godt. For samme aften kom en ung 

tyrkisk spiller, Murat Seyhan, som 

gerne ville være med. Med en rating på 

omkring 1800 kunne han gå lige ind i 

A-gruppen og overtage Bennys plads. 

Men for øjeblikket mangler han fire 

kampe, og det er usikkert, om han 

fuldfører turneringen. Leif Marcussen 

fører lige nu med 4 point ud af seks.
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B-gruppen blev vundet af Johan med 5 

point uden tab. Peter og Flemming 

Bruun fulgte efter med 4½. I C-

gruppen mangler der tre kampe og 

intet er afklaret i toppen. Søren Hansen 

ligner en vinder. 

 

Skakcafé 

Den 19. maj blev der afholdt en 

skakcafé. Bent Kølvig havde lagt 

programmet ud på nettet. 

 

Afslutning 

17 medlemmer deltog og spiste 

smørrebrød, fik en øl eller to og en 

snaps. Der blev lynet, quizzet, uddelt 

præmier og hygget. 

 

Sommerskak 

Bestyrelsens medlemmer stod på skift 

for sommerskakken i 2015. I løbet af 

sommeren kom i alt 14 deltagere. 

Nogle hver gang, andre kun en enkelt 

gang. Der blev spillet forskellige 

former for skak. Turneringen blev 

sikkert vundet af Hovhannes, som også 

vandt turneringen i 2014. Nr. to blev 

Bauers og nr. tre Gemzøe. 

 

Efterårslyn 

Der blev spillet over to aftener og der 

var i alt 12 deltagere. Johnny Smidt 

blev en suveræn vinder med 15½ ud af 

20, det var hele tre point foran nr. to, 

Hovhannes. 

 

Matchen mod Hvidovre 

Der var "kun" 19 på hvert hold. Og når 

jeg siger kun, er det fordi, der året før 

var hele 22. Hvidovre vandt med 10½ 

mod vores 8½ og fik dermed to point 

ind på kontoen. Det skyldtes 

formentlig, at de havde hjemmebane, 

så vi har noget at leve op til den 30. 

august i år. Der er det os, som har 

hjemmebane. Den samlede stilling er 

12-11 til Hvidovre i kampen om det 

næste skakur. Vi spiller til 30. 

 

EMT 2015 

Der var 18 deltagere, heraf syv udefra. 

A-gruppen var meget jævnbyrdig, og 

4½ point var nok til at vinde. Det 

havde tre spillere, Leif Marcussen og 

Petruli Petrovski fra Brøndby og 

Nikolaj fra Damhus. 

B-gruppen blev suverænt vundet af 

Karsten Skjellerup med 6½ af syv. Det 

var Karstens første turnering, det var 

ganske imponerende. Jeg blev så 

overvældet, da jeg skrev referatet, at 

jeg helt glemte nummer to. der var 

Simon Stibolt, som også gjorde det 

godt med seks point uden tab. 

Nummer tre blev Sten Bauers med 4½. 

 

Juleafslutning 

Hele 24 var mødt op til smørrebrød, en 

lille en, quiz, lynskak og hygge. Jeg 

synes, at det er rigtigt hyggeligt, når 

sådant et arrangement kan få 

medlemmer fra Jylland til at møde op, 

her tænker jeg på Eigil Asanta. 

 

Nytårslyn 

Der var kun ni deltagere. Vinder blev 

Johnny Smidt, der synes at have taget 

patent på at vinde de lynturneringer, vi 

afholder. 
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Holdturneringen 
Ved sidste års generalforsamling var 

der megen snak om problemerne med 

afbud, særligt på førsteholdet. Og der 

kom et forslag med regler for at 

tilmelde sig holdene, et forslag, som 

gav en større debat. Så det var med en 

vis spænding, at jeg fulgte siden med 

tilmeldinger til holdkampene. Det blev 

til 2½ hold og ni reserver. 

 Holdkoordinatoren har haft det let i år. 

Om søndagen op til holdkampene 

ringer Flemming og jeg sammen og 

taler om eventuelle afbud. Det er i år 

stort set gået uden problemer. Der var 

dog lidt i sidste runde, men det var nok 

mest nerver. Flemming og jeg vil 

gerne fremhæve femte runde, hvor vi 

stillede tre hold uden reserver og ikke 

nok med det, så vandt samtlige hold. 

Så er der sgu noget ved at være 

koordinator og formand. 

Tredjeholdet er et meget stabilt hold. 

Ét afbud i hele turneringen, og det var 

holdlederen (og formanden). Alle 

hårdt kæmpende, men vi var nogle 

gange overmatchet på brætterne. En 

flot andenplads blev det til. 

Andetholdet startede med 4-4 mod 

Posten, som senere blev udelukket. 

Resultatet blev ændret til 8-0 til 

Damhus. Holdet var derefter 

oversidder og tabte så to kampe i streg. 

Derefter vandt holdet de sidste tre 

kampe 5-3, deriblandt over den senere 

vinder af gruppen, Ishøj I, det var 

Ishøjs eneste nederlag. Flot tredjeplads 

efter sådan en start. 

Førsteholdet havde en noget usikker 

start på turneringen. Det fik hold-

lederen (Steen) til at skrive følgende 

efter 3. runde: "På det jævne", og slutte 

af med "Det endte altså med et 

nederlag på 4½-3½, men hvis man skal 

sige noget pænt, så kæmpede vi længe 

for mere. Vi har nu en samlet score på 

præcis 50%, hvilket vist meget godt 

illustrerer vores styrke eller mangel på 

samme. Der skal ske mirakler, for at vi 

kan blande os i topstriden, men det er 

heller ikke sandsynligt, at vi kommer i 

nedrykningsfare."  

I fjerde runde, som var den første i 

2016, vandt vi 5-3 over førerholdet 

Brøndby I, som var ubesejret. Efter at 

have læst om "Førsteholdets meritter", 

fornemmer jeg en svag, spirende 

optimisme. Med denne sejr kom vi for 

første gang over 50% i samlet score. 

"Stadig på det jævne, men nu med pil 

opad!". 

I femte runde vandt vi 5-3 over Musik 

I. Steen skriver om tæt løb. Men "Det 

ligger til Brøndby." I sjette runde blev 

det til 6½-1½ over Tårnby. Vi førte så 

med ½ point foran Brøndby før sidste 

runde. Bjørn Rasmussen skriver om 

voldsom spænding i toppen af rækken.  

I syvende runde blev det til 5½-2½ 

mod Frederiksberg III. Kampen blev 

afviklet tirsdagen før afslutningen. Vi 

havde to afbud, så holdlederen gjorde, 

hvad han kunne, for at skaffe det på 

papiret stærkeste hold. Det blev vores 

æresmedlem, Ben Kølvig, og Nikolaj, 

der sagde ja til at spille. Med sammen-

lagt 34 point og 11 matchpoint var det 

bare at vente på lørdagens resultater. 

Brøndby skulle bruge 6½ for at vinde, 

men deres modstander fik forholdsvis 
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hurtigt to point. Så var formanden 

rolig. 

Torsdagen inden fællesafslutningen 

spillede Johnny Andersen og Leif 

Marcussen udsat parti i vinter-

turneringen. De fik sig en snak om 

førsteholdets fine resultat og om hvem, 

der havde spillet på holdet og hvem, 

der skulle spille om lørdagen. Leif 

fortalte, at de havde haft problemer 

med brug af spillere, som spillede både 

på første- og andetholdet i en 

afgørende runde. Derefter skrev jeg til 

Peter Olsen. Det svar, jeg fik, var 

meget politisk, nærmest radikalt: både 

ja og nej. Bestyrelsen blev enig om, at 

Nikolaj skulle sidde over på andet-

holdet. Det fortalte jeg Dansemusens 

telefonsvarer og blev så ringet op kl. 

01:00, hvor jeg sov og derfor ikke 

svarede. Så ringede Nikolaj til en, der 

er oppe på det tidspunkt, Bjørn 

Enemark. Nikolaj havde forståelse for 

problemet og valgte at blive hjemme 

om lørdagen. 

"Lad os stå skulder ved skulder og 

næste år 2015 rykke op med mindst ét 

hold, så vi kan komme op i de 

naturlige rækker, vi hører til. Vi kan 

alle gøre noget for at yde bedre, og 

som eksempel kan jeg gribe i egen 

barm og lære ankomsttiden. Men andre 

kan også forsøge deres, og man ved jo 

nok ofte godt selv, hvad der kan 

forbedre ens præstationer. F.eks. 

checke holddatoerne, så vi får lidt 

færre afbud og dermed bedre chancer 

for en god placering."  

Sådan var der nogen, der sagde til 

forrige generalforsamling. Nu er det så 

lykkedes at rykke op. Og dermed ikke 

mere om holdkampe. 

 

Ungdom 

Bjørn Enemark blev kontaktet af en 

far, Jacob Højland, som havde en søn 

på seks år, der sammen med sin 

kammerat gerne ville lære at spille 

skak. I tre måneder mødte jeg op og 

spillede skak med dem, til sidst kun 

med far og søn. Faderen meldte sig ind 

og spillede med i vinterturneringen, 

men fik problemer med ryggen og 

meldte fra. 

 

Nye medlemmer 
Vi siger velkommen til de nye 

medlemmer: Morten Lauridsen og 

Birger Madsen fra Vestegnen, Karsten 

Skjellerup, Ole Steffensen, Jacob 

Højland, Arshak Ikilikian og Johan 

Petersen. Også Leif Marcussen er 

blevet medlem, men vil dog fortsat 

spille holdkampe for Brøndby. 

 

En gave 
Flemming Petersen, som er meget syg, 

har skænket klubben 5.000 kr. Jeg talte 

med Flemming i søndags, og han har 

bøger, bræt og brikker, som han gerne 

vil glæde medlemmer med. Det skal vi 

bare se at få hentet. 

 

Årets aktiviteter 

 Forårsturnering  

 Vestvold  
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 Sommerskak  

 Diverse lynturneringer  

 EMT  

 Vinterturnering  

 Venskabskamp mod Hvidovre  

 Skak i Rødovre Centrum  

 

Bestyrelsesmøder 
Der har været to i dette år, referat 

ligger på nettet. Hvis man vil se, hvad 

vi taler om, så kan man bare slå det op. 

Første møde havde følgende punkter:  

 

 Konstituering: Steen Schousboe 

blev næstformand  

 Sommerskak: aftaler om indskud, 

fordeling af datoer mellem 

bestyrelsesmedlemmerne, 

skakformer, mv.  

 EMT: førstepræmie sat ned, 

ratingkrav udelades, en ekstra 

reservedag, kun en notits i 

Skakbladet, BE lægger turne-

ringen ind i KSU's og DSU's 

systemer  

 Arrangementer: et forslag om 

foredrag ved Jacob Carstensen 

blev diskuteret, men forkastet 

pga. klubbens økonomi  

 Adgangskrav: Jens Hviids forslag 

vedrørende "adgangskrav" til 

holdturneringen blev diskuteret, 

men der var ikke stemning for 

helt så firkantede regler. Men vi 

ville (som tidligere) se på 

tilmeldingerne og vurdere, om 

spillerne kunne forventes at møde 

op til de fleste af kampene  

 kulturnat i Rødovre: Vi besluttede 

at deltage 

Det blev dog ikke til så meget, da 

det var udendørs, og det begyndte 

at regne. Men det var her vi 

mødte Ole Steffensen.  

 

På mødet i dag har vi diskuteret  

 Forårsturneringen  

 Vestvold  

 Vinterturneringen og de udsatte 

kampe, specielt Murats  

 Simultan mod klubmesteren  

 Sommerskak, herunder præmier 

og indskud  

 Regnskabet og restancer  

 

Ernst 
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Følgende var mødt op til general-

forsamlingen den 15. marts 2016: 

Arshak Ikilikian (AI), Bent Kølvig 

(BK), Birger Madsen (BM), Gisli 

Hardarson (GH), Jens Carl Hviid (JH), 

Johan Petersen (JP), Knud Erik 

Helleshøj (KEH), Nikolaj Benjamin 

O'hayv (NBO), Ole Steffensen (OS), 

Per Kühlmann (PK), Søren Sønderkær 

Hansen (SSH), Zoran Wisal (ZW). 

Senere kom også Johnny Smidt (JS) og 

Morten Møller Hansen (MMH) til. 

Desuden var der fra bestyrelsen: 

Bjarne Røhder (BR), Bjørn Enemark 

(BE), Ernst M. Hansen (EMH), 

Flemming Bruun (FB), Steen 

Schousboe (SS) og Sten Bauers (SB). 

 

Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Per Kühlmann, 

som blev valgt. Han konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt ind-

kaldt såvel på klubbens hjemmeside 

som i fribondens julenummer.  

Herefter gav han ordet til Ernst for 

formandens beretning. 

 

Formandens beretning 

Denne kan ses andetsteds i bladet.  

BK nævnte, at mange tog remis i 

holdkamp for tidligt. Man burde altid 

spørge holdlederen (HL) først. Der 

bliver smidt mange halve point. 

Selv om det ikke direkte var en kom-

mentar til formandens beretning, så til-

lod dirigenten en diskussion. SS sva-

rede, at han som HL på førsteholdet 

aldrig var blevet spurgt. Men at der da 

var blevet smidt mange halve point. JH 

sagde, at han havde foreslået det sidste 

år, men at der ikke var sket noget 

siden. SS sagde, at vi jo kunne 

begynde at praktisere det nu. 

NBO sagde, at han havde været ude 

for at tage remis i en lige stilling, hvor 

modstanderens holdkammerater efter-

følgende roste spilleren i høje toner. 

Der viste sig at være 600 ratingpoint til 

forskel. Jo, måske var det klogt at 

spørge HL. EH sagde, at ifølge KSU 

kan en spiller spørge sin HL. BK 

præciserede, at det ikke er meningen, 

at HL skal kikke på brættet og vurdere 

stillingen. Tak for det. 

BK nævnte, at han engang havde 

foreslået, at HL skrev modstandernes 

rating på kortet. Og det havde han selv 

gjort i 1. holdets sidste runde. NBO 

nævnte, at HL må gøre opmærksom på 

tidsoverskridelse. JS mente, at det med 

at spørge HL vel kun var aktuelt, hvis 

holdet skulle bruge et vist antal point. 

BK sagde til sidst, at man nu kan 

komme under 1000 i rating, helt ned til 

500. Især for nye kunne det være 

attraktivt, at man relativt hurtigt kunne 

opnå succes ved at arbejde sig opad. 

Herefter brød dirigenten ind og 

spurgte, om man kunne godkende 

formandens beretning. Ja, den blev 

godkendt. 

 

Regnskabet 
Kassereren fremlagde regnskab for 

2015 og de tilsvarende tal for 2014. 

Desuden budgettet for 2016 og det 

tilsvarende budget for 2015. Han 

gjorde dog opmærksom på, at tallene 

ikke inkluderede en udgift til 

deltagelse i Vestvold. Han fortalte   
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også, at kafferegnskabet fremover ville 

stå i regnskabet som en saldo, idet 

kaffekøb blev finansieret af kaffe-

kassen. Budgettet fremviste et under-

skud på 3.335 kr. (når Vestvold-

deltagelsen blev regnet med). Der ville 

derfor komme et forslag om 

kontingentstigning. At regnskabet for i 

år fremviste et overskud, skyldtes 

udelukkende en ekstraordinær gave på 

5.000 kr. 

BK spurgte, om der var budgetteret 

med en forventet stigning i bidrag til 

KSU og DSU. Nej, svarede BR. BK 

fortsatte, om der var budgetteret med 

den foreslåede kontingentforhøjelse. 

Heller ikke, svarede BR. OS spurgte til 

sponsorindtægter. Kunne man skaffe 

penge fra de lokale handlende. EH 

svarede, at Foreningshuset engang 

under en anden ledelse gav 1000 kr. på 

årsbasis. Dem får vi ikke mere. 

Arbejdernes Landsbank har tidligere 

givet 500 kr., men man skal være ude 

året før med sin ansøgning og efter at 

de er begyndt at reklamere i Brøndby 

er det nok slet ikke muligt. Ved 

arrangementer i Rødovre Centrum får 

vi nogle gange gavekort til præmier, 

måske også i år. BR fortsatte, at Rød-

ovre Kommune engang gav et stort 

beløb til indkøb brikker og ure. 

JH spurgte, om vi kan forvente, at 

huslejen fortsat er på nul kr. PK 

svarede, at med den nuværende kon-

struktion, så er det sådan. Kommunen 

giver et tilskud til driften af Forenings-

huset og indtægterne fra Rødovre 

Aftenskole, som lejer hele førstesalen, 

dækker resten. Man kan sådan set 

betragte huslejen på nul kr. som en 

sponsorstøtte fra kommunens side. 

JH foreslog, at fribonden fremover kun 

blev udsendt på nettet. Der var en del 

penge at spare. Dette vakte dog ikke 

genklang. NBO sagde, at det er bedre 

at spille med en modstander foran sig 

frem for at sidde foran en skærm og 

spille over nettet. Tilsvarende er det 

også dejligt at have et blad i hånden. 

MMH sagde, at KSU havde lagt nogle 

klubbers blade på nettet. Det er ikke 

det samme med en samling artikler, 

man skal klikke på. BK sagde, at andre 

klubbers blade kan læses på nettet. 

Han havde selv læst en del tilbage fra 

1960'erne. BE svarede, at så længe 

fribonden bliver lavet, så bliver der 

også lavet en PDF-fil (som sendes til 

trykkeriet).  

På hjemmesiden kan man finde PDF-

filer med klubbens blade fra omkring 

1976 op til nutiden. PDF-filerne kom-

mer på nettet med et par års 

forsinkelse. 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

 

Indkomne forslag 

BR fremlagde et forslag om 

kontingentforhøjelse: 

- for seniorer:  

- +60 kr.til 500 kr. pr. halvår 

- for pensionister og juniorer: 

+40 kr. til 385 kr.  pr. halvår 

- for passive seniorer 

+20 kr.til 150 kr. pr. halvår 

- for passive pensionister: 

+9 kr. til 100 kr. pr. halvår 
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Disse stigninger ville give en mer-

indtægt på cirka 5.000 pr. år, men altså 

kun det halve i år. 

Dirigenten fulgte det op med be-

mærkningen "Der er vel ingen, der vil 

anfægte den ansvarlige bestyrelses 

nødvendige forslag til at styrke 

økonomien". Det var der ikke. 

NBO havde foreslået, at klubben inden 

generalforsamlingen serverede skipper-

labskovs som det skete for 5-6 år 

siden. 

Dette havde EH og BR afvist af 

hensyn til økonomien.  

NBO havde et forslag mere: 

FORSLAG TIL OPRYDNING PÅ 

KLUBAFTENER, (hvor der spilles 

hold, vinter og emt-turneringer.) 

Hermed vil jeg gerne foreslå at vi 

indfører en måde at rydde op på, der 

kan imødekomme, at nogle folk 

foretrækker, at der bliver ryddet op 

løbende - og nogle foretrækker, at man 

først rydder op, når der ikke spilles 

længere. Støj og uro er jo fuldstændig 

individuel, hvordan det opfattes. For 

nogen generer det slet ikke, for andre 

er det mere eller meget generende. Til 

sammenligning kan det nævnes, at før 

i tiden måtte der ryges i en del 

skakklubber, hvilket givet har generet 

nogen, hvorimod det slet ikke har 

generet andre. 

Mit forslag for at forsøge at 

imødekomme begge sider er derfor flg: 

F.eks. 1 time før alle partierne er 

færdige, så kan de, der måtte ønske det 

tage ca. 10 min. og rydde de brætter og 

brikker op, der måtte være færdigt 

afviklede. Dvs. pakke dem osv. 

Herefter lader man de resterende 

brikker og brætter blive stående, og de 

bliver så først ryddet op når alle partier 

er færdige. Ligeså sætter vi først stole 

mv. på plads til sidst. Undertegnede vil 

naturligvis hjælpe hermed, og der er 

også tilkendegivet hjælp fra de andre, 

der plejer at blive til sent. 

Dette vil medføre, at der undgås en 

løbende oprydning, men samtidig også 

gøre det muligt, at man kan rydde en 

del væk i en kort periode, som jeg tror, 

der er flere, der ønsker. 

Som sagt er der helt individuelt, hvad 

der generer og ikke generer, så hvad 

der må være en bagatel for nogen, kan 

synes som meget forstyrrende for 

andre. Så jeg har prøvet at finde noget, 

som forhåbentligt er tåleligt for fler-

tallet i klubben. 

EH spurgte, hvordan man en time 

inden kunne vide hvornår alle partier 

var afsluttet. NBO svarede, at det 

måtte være et klokkeslæt, kl. 22 eller 

22:30. MMH var for så vidt enig, men 

mente at det var svært at få gennemført 

oprydning på kommando. FB mente 

også, at det ville være svært at styre. 

Vi bruger en vogn for ikke at rende så 

meget ind og ud af dørene. Vi tager 

bræt og brikker ned i den anden ende 

af lokalet for ikke at forstyrre. 

Dirigenten forsøgte sig, "Hvor kan vi 

lande?". JS støttede NBO, "Man ryd-

der ikke op, mens der spilles. Det gør 

man bare ikke". BE var stærkt imod. 

"Det er frivilligt arbejde, folk rydder 

op, mens de sidste partier spilles
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færdig. Hvis man er færdig, vil man i 

hvert fald ikke vente på at få lov til at 

rydde op! Så hellere tage hjem, og så 

kommer de sidste til at hænge på det 

hele." 

PK spurgte NBO, om han ønskede 

forslaget sat til afstemning, men det 

var ikke tilfældet. Så PK nøjedes med 

at sige, at bestyrelsen havde lyttet til 

debatten og ville overveje det. 

 

Valg 

Der var genvalg til BR som kasserer 

og til BE, FB og OL som bestyrelses-

medlemmer. 

Som revisor og -suppleant nyvalgtes 

henholdsvis Peter Sumberg og Bjørn 

Johansen, idet KEH ikke ønskede at 

fortsætte. Som bestyrelsessuppleanter 

genvalgtes GH og nyvalgtes SSH. 

EH takkede KEH, som overtog 

revisionen efter Poul Busk Sørensen, 

som døde sidste forår. 

 

Eventuelt 

OS spurgte, hvornår der blev åbnet i 

klubben. Der var koldt at vente over en 

halv time fra kl. 19. SS beklagede, at 

han en aften havde glemt nøglen hjem-

me og måtte tilbage til Vanløse for at 

hente den. EH fortsatte, at han mødte 

op 19:15 til en kamp mod Ishøj, hvor 

modstanderholdet havde den opfat-

telse, at urene skulle startes kl. 19:00. 

Men kampene skal helst starte om-

kring 19:30. Hvis man skal kunne nå at 

sætte brikker op, må det betyde, at der 

skal åbnes ca. 19:15. Ved EMT dog en 

halv time tidligere. 

 

Førsteholdet havde fået fire flasker 

rødvin og fire æsker chokolade for 

deres oprykning. Efter aftale mellem 

SS og EH bliver der på fire klubaftener 

stillet en æske chokolade frem.  

Desuden skulle rødvinen fordeles ved 

lodtrækning mellem de fremmødte til 

generalforsamlingen. Det blev GH, 

KEH, OS, og SS, der modtog dem. 

BK foreslog, at 1. holdet i mester-

rækken skulle være gode værter og 

byde på kaffe og en småkage ved 

hjemmekampene. Han ville gerne selv 

sponsorere det! Og det gjaldt i øvrigt 

også for de øvrige holds hjemme-

kampe. 

NBO mente, at et tilbud om 5 kr. for 

kaffe hele aftenen ville være et fint 

tilbud. SS spurgte, om der altid var 

nogen, der kunne betjene kaffe-

maskinen. Det mente flere at kunne. 

EH sagde, at tilbuddet var fint, men at 

han aldrig ved turneringer ude var 

blevet budt på kaffe. BM sagde, at hvis 

vi mødte Musik I på hjemmebane, så 

skyldte vi i hvert fald dem noget. De 

var rigtigt gode værter. 

 

Da der ikke var andre, der ønskede 

ordet, lukkede PK generalforsam-

lingen. 

 

Bjørn
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   Intern  Intern DSU ELO 
   nov15 +/-  apr16 maj16 
       

1  Bent Kølvig 2215  2215 2150 2223 
2  Søren Boeck Petersen 2194  2194 2199 2217 
3  Eivind Einersen 2142  2142 2069 2137 
4  Morten Møller Hansen 2134  2134 2056 2085 

5  Benny Roland Petersen 1996  1996 1974 2067 
        
6  Jens Akhøj Nielsen 1989  1989 1852 1946 
7  Leif Jensen 1968 -66 1902 1701 1750 
8  Nikolaj Benjamin O´hayv 1868   -3 1865 1831 1894 
9  Steen Schousboe 1880 -21 1859 1781 1915 
10  Peter Rank 1837  1837 1742    - 
        
11  Gyula Szücs 1822  1822 1816    - 

12  Jørgen H. G. Hansen 1822  1822 1705 1806 
13  Birger Madsen 1813  1813 1851 1928 
14  Bjørn Rasmussen 1806  1806 1756 1914 
15 Murat Seyhan 1800  1833 1800    - 
 
16  Gisli Hardarson 1770  11 1781 1575 1718 
17  Leif Marcussen (B) 1692  60 1752 1799 1842 
18  Jan Ejler 1748  1748 1676    - 
19  Kim Andersen 1725  1725 1700    - 
20 Anders Lundsgaard (P) 1700  1700 1700    - 

 
21  Johnny Andersen 1713    9 1722 1660 1740 
22  Ole Lergren 1728 -21 1707 1740 1848 
23  Eigil Asanta 1693  1693 1651    - 
24  Johan Petersen 1643   21 1664 1643 1689 
25  Johnny Smidt (B) 1662  1662 1680 1753 
 
        



33 

Ratinglisten juni 2016 
____________________________________________________ 

 
   Intern  Intern DSU ELO 
   nov15 +/-  apr16 maj16 
       

26  Bjørn Enemark 1626 -19 1607 1620 1802 
27  Sten Bauers 1616 -15 1601 1516 1756 
28  Peter Sumberg 1541 59 1600 1358 1635 
29  Flemming Bruun 1540 59 1599 1557    - 

30  Franz Henriksen 1570  1570 1508    - 
 
31  Hovhannes Tutundjan 1517 48 1565 1543    - 
32  Karsten Skjellerup 1550  1550 1621    - 
33  Ernst Mader Hansen 1450 47 1497 1578 1699 
34  Klaus Mortensen 1497  1497 1506    - 
35  Søren Hansen 1428 65 1493 1311 1579 
 
36  Bjarne Røhder 1540 -54 1486 1386 1581 

37  Henry Lund Jørgensen 1451  1451 1285    - 
38  Per Kühlmann 1502 -65 1437 1256    - 
39  Knud Erik Helleshøj 1530 -94 1436 1419 1557 
40  Niels-Holger Nielsen 1424  1424 1330    - 
 
41  Jens Hviid 1473 -56 1417 1321 1556 
42  Bjørn Gemzøe 1357 47 1404 1340 1469 
43  Morten Lauridsen 1397  1397 1377 1616 
44  Per Andersen 1397  1397 1397    - 
45  Knud Hornhaver (P) 1376 -9 1367    -    - 

 
46  Zoran Wisal 1380 -54 1326 1361    - 
47  Ole Steffensen 1290 25 1315 1292    - 
48 Arshak Ikilikian 1300  1300 1318 1470 
49 Alex Juel 1300  1300    -    - 
50  Bjørn Johansen 1182  1182 1156 1330 
 
51  Jesper Klitmose Holm 1151  1151 1196    - 
52  Jacob Højland (P) 1000  1000    -    - 
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Løsninger til opgaverne fra marts-nummeret, begge mat i to træk: 

 

Sam Loyd, Version Frank Janet 

British Chess Magazine 1918 

 
 

1. Lf8! tr. 2. Da1# 

1. - K×b2 2. Da3# 

1. - Sc2 2. D×c2# 

1. - L×b2 2. L×h6# 

 

Bror Larsson 

Norsk Vanføretidsskrift 1952 

 
 

1. Dg3! tr. 2. Sf4# 

1. - Te4 2. D×g6# 

1. - Tf6 2. Dh4# 

1. - Lg5 2. Df3# 

1. - Ld6 2. Dh4# 

1. - g5 2. Dh3# 

 

 

og to nye til sommerferien, mat i to træk: 

 

 

Ernests Gize 

Arbejder-Skak 1957 

K.A.K. Larsen 

2. Pr., Sydsvenska Dagbladet 

Snällposten 1921 
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Damhus Skakklub ønsker - for nogle med store forsinkelser - til lykke med 

 

 

75 år 
21. april Knud Hornhaver 

10. juni Gyula Szücs 

17. august Bjørn Enemark 

26. oktober Knud Erik Helleshøj 

 

 

70 år 
25. december 2015 Sten Bauers 

3. april Jesper Klitmose Holm 

8. april Steen Schousboe 

25. juli Zoran Wisal 

 

 
 

60 år 

24. juli 2015 Per Andersen 

6. august 2015 Gisli Hardarson 

13. oktober 2015 Bjarne Røhder 

10. februar Jens Akhøj 

30. august Jørgen H.G. Hansen 

Medlem i 

50 år! 1. januar Flemming Bruun 

40 år! 1. november 2015 Per Andersen 

30 år! 1. oktober Niels-Holger Nielsen 
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 3. kvartal 2016 Lokaler 

 

 7. juni Sæsonafslutning  EH 

 

 14.  juni Sommerskak  SB 

 21. juni Sommerskak  FB 

 28. juni Sommerskak  BE 

 5. juli Sommerskak  SS 

 12. juli Sommerskak  BR 

 19. juli Sommerskak  EH 

 26. juli Sommerskak  SS 

 2. august Sommerskak  SB 

 

 9. august foredrag  SS 

 16. august Efterårslyn I, styrkelisteskak  EH 

 23. august Efterårslyn II, styrkelisteskak  EH 

 

 30. august Urmatch mod Hvidovre hos os EH 

 

 6. september Damhus EMT, 1. runde   EH 

 13. september Damhus EMT, 2. runde   EH 

 20. september Damhus EMT, 3. runde   EH 

 27. september udsatte partier, Damhus EMT  efter aftale 

 4. oktober Damhus EMT, 4. runde   EH 

 11. oktober Damhus EMT, 5. runde   EH 

 18. oktober Efterårsferie 

   SkakSnakCafé, styrkelisteskak BK 

   udsatte partier, Damhus EMT  

 25. oktober Damhus EMT, 6. runde   EH 

 4. november Damhus EMT, 7. runde   EH 

  

   Start sommerskak: 19:15 

 Start EMT: 19:00  

   Start andet: 19:30 


