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Niels Møller Rendlev DM!  
__________________________________________________ 

 
Her er turneringsskemaet for veteranklassen. På førstepladsen ses Niels Møller 

Rendlev! DM i veteranklassen! Til lykke. 

Klubben råder dermed over hele to danmarksmestre, Bent Kølvig med et DM fra 

1962 og så Niels Møller med et fra i år. Hvor mange kan klubber kan sige det? 

Nå ja, Allan Stig Rasmussen blev DM i den mere ordinære afdeling med 7 af 9. At 

der i januar blev afholdt et senior-DM med deltagelse af Jørgen Hvenekilde, Jørn 

Sloth, Bo Jacobsen m.fl, det går vi let hen over. 

 

 Navn rating 1 2 3 4 5 forv. Point Plac.
ny

rating

7 9 11 2 10

1  Arne Bjørn Jørgensen, Rudersdal 1923 ½ ½ 1 ½ 1 4,10 3½ 2 1905

8 6 4 1 3

2 Bjørn Laursen, Evans 1846 1 1 ½ ½ 0 3,00 3 3-6 1846

9 7 10 11 2

3 Erling M. Christiansen, Valby 1837 ½ ½ 0 1 1 3,70 3 3-6 1816

10 11 2 7 6

4 John K. Sørensen,Helsinge 1740 1 ½ ½ 1 0 3,05 3 3-6 1739

11 10 8 12 9

5 Christian Ertbjerg, Aulum 1730 0 0 0 1 0 3,60 1* 12 1652

12 2 9 10 4

6 Niels Møller Rendlev, Damhus 1681 1 0 1 1 1 2,80 4 1 1717

1 3 12 4 8

7 Hans Haagen Larsen, AS04 1678 ½ ½ 1 0 0 2,20 2 7-10 1672

2 12 5 9 7

8 Ole Rasmussen, Hillerød 1677 0 0 1 0 1 2,65 2 7-10 1658

3 1 6 8 5

9 Sven Michelsen, Esbjerg 1606 ½ ½ 0 1 1 1,45 3 3-6 1654

4 5 3 6 1

10 Lars Ørnbo Skovle, Helsinge 1553 0 1 1 0 0 1,10 2 7-10 1594

5 4 1 3 12

11 Bjarne Mathiesen, Tårnby 1517 1 ½ 0 0 0 1,30 1½ 11 1526

6 8 7 5 11

12 Jan Kraul Brøndum, K41 1414 0 1 0 0 1 1,05 2 7-10 1457
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Niels Møller Rendlev DM!  
__________________________________________________ 

 

 
 

På DSUs sider stod følgende 5. april 2010: 

 

Veteranklassen blev vundet af Niels Møller Rendlev fra Damhus Skakklub, der 

scorede 4 af 5. På andenpladsen, et halvt point efter, kom Arne Bjørn Jørgensen 

fra Rudersdal Skakklub. 

 

 
Niels Møller Rendlev (tv.) får overrakt pokalen af formand Lars-Henrik Bech 

Hansen. 

 

Ved simultan-matchen mod klubmesteren et par uger senere var Niller den eneste, 

der tog et fuldt point. Der er krummer i den knægt! 

Bjørn 
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Formandens beretning 
__________________________________________________ 

 

Velkommen til den første ordinære 

generalforsamling i Damhus Skakklub. 

 

Inden vi starter generalforsamlingen 

vil jeg bede jer om at rejse jer op og 

mindes Arne Østergaard, som døde  d. 

20. dec., 83 år gammel. Arne har 

været medlem i klubben i 44 år og 

deltog, indtil han var midt i 

halvfjerdserne, i vores interne turne-

ringer. De sidste 8 år var han dårligt 

gående og deltog i enkelte holdkampe. 

Som Arne sagde "hvis du ikke få 

andre til at spille, så kommer jeg". 

Ære være hans minde. 

 

26. maj blev der afholdt stiftende 

generalforsamling med 29 deltagere. 

Vanløse og Rødovre havde afholdt 

ekstraordinære og ordinære general-

forsamlinger i god ro og orden, i 

Rødovre var der 2 vedtægtsændringer 

til de nye vedtægter, som de to 

bestyrelser var kommet frem til. Per 

Kühlmann havde gjort et kæmpe 

stykke arbejde med de nye vedtægter, 

og de 2 bestyrelser havde afholdt en 

del møder for at få et godt og solidt 

grundlag til den nye skakklub. 

 

Tiden mellem de to foreningers 

ekstraordinære og ordinære general-

forsamlinger brugte medlemmerne til 

at se på de ny vedtægter, så på dagen 

var der mange meninger og mange 

forslag til de nye vedtægter. Jeg følte 

selv som en politiker har sagt "at hver 

en sten blev vendt". Set i bakspejlet er 

det positivt, at Damhus Skakklub har 

så engagerede medlemmer. 

Jeg kan godt sige på bestyrelsens 

vegne, at den iver og energi, der blev 

lagt for dagen, kom helt bag på os. En 

stor ros til dirigenten Eigil Asanta, 

som styrede os fint igennem. Til slut 

fik vi, syntes jeg, et fint og brugbart 

resultat ud af anstrengelserne. 

 

I august skrev jeg til sekretæren i 

KSU, om ikke der kunne komme et 

indlæg om sammenlægningen på deres 

nyhedsside. Det kom der så noget om 

to hæderkronede klubber, der var 

slået sammen til Damhus Skakklub. 

Der kom også til at stå noget om 

vores forestående EMT-turnering. 

 

Bestyrelsesmøder 

Vi har afholdt fire bestyrelsesmøder 

siden sammenlægningen, og Enemark 

har lagt referaterne ind på vores 

hjemmeside, under Om klubben. 

 

Opsang 

Den 10. november spillede vi årets 

første holdkamp. Jeg deltog som 

reserve, blev hurtigt færdig (tabte) og 

tog hjem. Den efterfølgende morgen 

gik jeg på nettet for at se resultaterne 

og blev mødt med en opsang. Det var 

Bjørn Enemarks beskrivelse af slut-

ningen af aftenen og nogle regler på, 

hvordan vi hver især kan medvirke til 

at gøre det lettere for de personer, 

som påtager sig at stå for holdene, 

oprydning og åbne og lukke. 
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Formandens beretning 
__________________________________________________ 

 
 Når man er færdig med et parti, så 

går man over og skriver resultatet 

på turneringsskemaet.  

 Man tager naturligvis sin kop, sin 

sodavandsflaske etc. med ud. 

Sætter flasker i rammerne og 

koppen i køkkenet.  

 Man tager endvidere ur, bræt og 

brikker med sig ind i 

analyselokalet/kantinen. Enten for 

at se på spillet dér eller for at 

pakke brikkerne i æsker eller 

poser.  

 

Jeg husker, at jeg - i min frustration 

over mit spil den aften - havde glemt 

den med flasken og bræt og brikker. 

Men ellers forslag, vi alle kan og bør 

leve op til. 

 

KSU's delegeretmøde 

Ifølge Bjørn's referat var der mødt 9 

delegerede op til mødet og de 3 var 

fra Damhus Skakklub. 

 

Vi havde indsendt to forslag 

 at sløjfe fællesafslutningen. 

Nedstemt med 10-6  

 at fjerne straffebestemmelsen for 

at stille med for få spillere.  

 Nedstemt med 9-3.  

 4 undlod at stemme.  

 

Forslag til KSU's Delegeretmøde 2009 

 

 Holdturneringens fællesafslutning 

på en lørdag ændres til afslutning 

på almindelige klubaftener hos de 

respektive klubber, subsidiært 

åbnes der mulighed for, at enkelte 

hold - der måtte ønske det - kan 

afvikle 7. runde på en 

hverdagsaften. 

Begrundelse: 

I flere år har mange skakklubber 

oplevet, at det ikke har været 

muligt at samle stamholdet til 

sidste runde, når denne afvikles 

på en lørdag. Det har ført til 

masseafbud og et reservespækket 

og i nogle tilfælde et 7-mands-hold 

til den som oftest helt afgørende 

runde. Endvidere er afviklingen af 

partier i en stor fælleshal 

uværgeligt præget af en del 

uro/larm, når så mange mennesker 

færdes samme sted. Der er 

naturligvis mange positive ting at 

sige om fælles afvikling i sidste 

runde, men af ovennævnte grunde 

finder vi, at de negative ting vejer 

tungere. 

  

 Holdturneringsreglementets pkt. 

8a udgår.                                   

pkt. 8. Straffebestemmelser.         

a: Hvis en klub udebliver fra en 

kamp eller ikke møder med mindst 

5 spillere (i 4-mands grupper 2 

spillere), kan turneringslederen 

bestemme, at alle holdets kampe 

udgår, og holdet placeres på 

sidstepladsen. Begrundelse: 

Det er straf nok for et hold, at der 

allerede fra kampstart uddeles 0'er 

på et eller flere brætter. Det er en 

uforholdsmæssig stor straf at til-

dele trofaste spillere på et hold, at 

deres hidtidige resultater fra en
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Formandens beretning 
__________________________________________________ 

 
lang sæson annulleres. Hvis situa-

tionen opstår i sidste runde bør det 

i alle tilfælde ikke være muligt for 

TL at annullere sæsonens 

resultater, idet det får uover-

skuelige konsekvenser for for-

beredelsen for de enkelte hold i 

løbet af sidste runde, hvor få 

points / remis'er skiller holdene fra 

op-/nedrykning. Særligt i sidste 

runde bør der lægges vægt på 

ordet kan. TL bør absolut ikke 

slette alle resultater! 

Ved afslutningen af 2008 

turneringen skete det i 2. rk. grp. 2 

det, at Rødovres førstehold havde 

ført gennem hele turneringen og 

stod foran en fortjent oprykning. 

Hvad ingen af opryknings-

kandidaterne vidste ved kampstart 

var, at Tårnby II kun kunne stille 

med 5 mand, men at kun 4 var 

mødt op. Det betød, at TL efter 1 

time tog reglen i brug om 

fremmøde med færre end 5 mand 

og slettede alle holdets resultater 

fra sæsonen! Rødovre vandt en 

flot sidste runde 7-1, og selv om 

nærmeste forfølger vandt deres 

kamp med imponerende    8-0, så 

var det kun beslutningen om at 

annullere et helt tredje holds 

resultater, der nu kostede Rødovre 

oprykning. Denne sandhed gik 

med gru langsomt op for Rødovres 

mandskab, og de var berettiget 

fortørnede over situationen. En 

meget ulykkelig og helt 

unødvendig konsekvens af reglen!  

Forslag stillet på vegne af Damhus 

Skakklub (fusionsklub 1/7-2009 

mellem Vanløse og Rødovre) 

 

Ny Bankforbindelse 

I forbindelse med sammenlægningen 

er vi blevet kunde i Arbejdernes 

Landsbank. I den forbindelse fik vi 

besøg af en konsulent fra banken, hvor 

vi talte om sponsorstøtte. Der var flere 

forslag: T-shirts, reklame i fribonden 

og folderen til vores EMT-turnering, 

ophængning af streamer. Banken ville 

også betale for udsendelsen af 

fribonden med en reklame-slip i 

kuverten. Det sidste var bestyrelsen 

enig om at sige ja til. 

 

Hjemmeside 

Damhus Skakklub kom på nettet    25. 

juni. Jeg vil rose Bjørn Enemark for 

hans arbejde med hjemmesiden, altid 

aktuel og opdateret. 

 

Klubblad 

Redaktørerne på henholdsvis fri-

bonden (Bjørn Gemzøe) og Interne 

Træk (Bjørn Enemark) blev meget 

hurtigt enige i, at Damhus Skakklub's 

klubblad skulle hedde fribonden. Helt 

så hurtigt er det ikke gået med vores 

nye logo. Bestyrelsen tager stilling ved 

næste bestyrelsesmøde. 

 

Aktivitetskalender 

 to venskabskampe  

 Vestvold, denne gang i Brøndby  

 Forårs- og Efterårs-lyn  

 Vinterturnering  
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Formandens beretning 
__________________________________________________ 

 
 Forårsturnering  

 Grand Prix  

 EMT  

 Rødovre Centrum 10/4 på det 

store bræt mod ?  

 Foredrag  

 Jule- og sommer-skak med spis-

ning  

 

Nyt Tiltag 

Tilskud til koordinerede turneringer 

MH foreslog, at klubben - i lighed 

med Vanløse - gav et tilskud til delta-

gelse i koordinerede turneringer (dog 

formentlig ikke klubbens egne?). 

Følgende betingelser skulle være 

opfyldt: man skulle have en score over 

forventet, og der skulle skrives en 

artikel til klubbladet. Tilskuddet skulle 

være 100%, dog max. 200 kr. 

 

Årets aktiviteter 

I sommerperioden afholdt Bent Kølvig 

Lynmix-GrandPrix, hvorved klubben 

var åben hele sommeren. I alt 20 

medlemmer benyttede sig af dette ved 

at møde op en eller flere gange. 

Vinder blev Bjørn Gemzøe med 133 

point, nr. to blev Ejvind Funch Carlsen 

med 121 og nr. tre Johnny Schmidt 

med 116. Jeg vil gerne citere Bents 

afsluttende bemærkninger her: "Som 

'dommer' og initiativtager vil 

undertegnede takke alle for godt 

skakspil, problemfri afvikling af 

turneringen, overbærenhed samt godt 

humør. En speciel tak til Bjørn 

Enemark for oprydning m.m. og til 

Franz Henriksen for bistand, 

gode råd og vinsponsorat. Tak for en 

god sommer!" 

Matchen mod Hvidovre blev afviklet 

sidste tirsdag i august. Året forinden 

havde vi efter mange år omsider fået 

samlet 30 point sammen og vundet et 

ur. De omtaler os stadig venligt 

drillende som "kære urrøvere". Nu 

startede en ny runde. Vi skulle spille 

fjorten partier, men kun elleve blev 

faktisk spillet. Hvidovre vandt to og vi 

én uden kamp. Slutresultatet blev 6½-

7½ til Damhus og det blev dermed et 

enkelt point på vej mod de 30. Det 

sidste point blev sikret af sidstebrættet 

Bendt Breinholt. 

Efterårs-lynskak over to aftener blev 

vundet af tre personer: Bent Kølvig, 

Peder Herborg og Johnny Schmidt, 

som alle sluttede på 12 point, 2½ 

point foran resten af feltet. 

Venskabsmatchen mod Vestegnen 
blev spillet med ti deltagere på hvert 

hold. Damhus vandt med 5½-4½. 

Rødovremesterskabet EMT 2009 

blev desværre ikke annonceret i DSU-

regi (Skakbladet), det må jeg tage 

ansvaret for. Derfor blev der kun 24 

deltagere. I A-gruppen vandt Helge 

Hjort, fulgt af Nikolaj O'hayv og Bjørn 

Enemark. I B-gruppen vandt Jan 

Ingvardsen med 6 point, 4 point over 

forventet score. Det gav en 

ratingfremgang på 279! Nr. to blev 

Franz Henriksen og nr. tre Kurt 

Søgaard Nielsen, der havde en 

klagesag kørende om afviklingen af 
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Formandens beretning 
__________________________________________________ 

 
partiet mod Niels-Holger Nielsen. Han 

førte den op til Skaknævnet og betalte 

280 kr. for det, men fik ikke ret. Hans 

tredjepræmie var på 150 kr., så det var 

en dårlig handel. I C-gruppen vandt 

Henry Lund Jørgensen uden nederlag 

(med 6 af 7). Nr. to blev Peer Balken 

og nr. tre Bent Christensen. 

Morten Møller Hansen stillede op til 

Simultan i RC i efterårsferien. 

Morten kom til at spille mod 9 

spillere, heriblandt nogle fra klubben. 

Han vandt de fleste og spillede resten 

remis. Ingen tab. Der var et par 

opgaver, som centerets kunder kunne 

prøve kræfter med. Det blev to fra 

samme familie, far og søn, som vandt 

de to præmier. 

I Vinterturneringen er grupperne 

endnu ikke færdigspillet. I C-gruppen 

har Henry Lund vundet de seks første 

kampe. 

I Holdturneringen deltager vi med tre 

hold. Her skrev jeg til turneringsleder 

Peter Olsen for at høre om reglerne for 

oprykning og fik et kort svar med 

henvisning til nogle paragraffer. Lidt 

senere vendte han tilbage og skrev, at 

spørgsmålet var lidt mere kompliceret 

end som så. Her er reglerne: Fra hver 

af grupperne i 1. række, hvor første-

holdet spiller, rykker ét hold op i 

mesterrækken. Fra hver af grupperne i 

2. række (hvor andet- og tredjeholdet 

spiller) rykker to hold op i 1. række, 

mens der (sandsynligvis) kun rykker 

et hold ned, da der kun er én gruppe i 

3. række. 

Førsteholdet ligger som nr. et i sin 

gruppe, 1½ point foran Frederiksberg 

II. Vi skal møde KS II, som ligger på 

sjettepladsen, mens Frederiksberg II 

skal møde Musik I, som ligger sidst. 

Vi håber meget, at holdet kan vinde 

rækken og komme op og spille i 

Mesterrækken, hvor de hører hjemme. 

Der er ganske vist tre afbud, men vi 

har indkaldt Søren Boeck Petersen og 

flyttet Jørgen H.G. Hansen op fra 

andetholdet. Endelig er Gisli 

Hardarson tredje reserve. 

Andetholdet har en teoretisk chance 

for oprykning, de ligger på fjerde-

pladsen, kun et enkelt point efter nr. 

to og tre. Vi ville have ligget lige med 

dem, hvis vi ikke var blevet fradømt et 

point mod Brøndbyerne, hvor vi pga. 

en fejl ikke fik stillet med en reserve. 

Tredjeholdet risikerer nedrykning, de 

ligger på en 6.-7. plads 1½ point foran 

nr. sidst, men vi skal møde det førende 

hold. Det hele afgøres på lørdag ved 

fællesafslutningen i Ballerup. 

 

Ernst 
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Forårs-lynskak 

__________________________________________________ 

 
14 deltagere meldte sig til lynskak, 

men faktisk var vi tre mere. Niller var 

mødt op og blev behørigt hyldet for 

sin førsteplads i DM i veteranklassen. 

Flemming kom forbi, men ville blot 

vide lidt om tilmeldingerne til Vest-

vold. Og desuden var Poul Busk der,

men han ville helst springe over, når 

vi så var ulige. 

 

Morten sikrede sig sejren med 7½ af 

8, kun remis mod Bent Kølvig, som 

meget sikkert tog sig af andenpladsen. 

 
 

 

  Point    Plac.  

Morten Møller Hansen 7½ 1

Bent Kølvig 7 2

Gisli Hardarson 5½ 3

Johnny Schmidt 5 4

Knud Erik Helleshøj 4½ 5

Ernst M. Hansen 4 6-8

Bjørn Gemzøe 4 6-8

Sten Bauers 4 6-8

Jens Hviid 3½ 9-10

Franz Henriksen 3½ 9-10

Bjarne Røhder 3 11

Hovhannes Tutundjan 2½ 12

Bjørn Enemark 2 13

Bendt Breinholt 0 14
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Kafka og generalforsamlingen 
__________________________________________________ 

 
I Franz Kafkas romaner Slottet og 

Processen løber hovedpersonen K 

konstant panden mod muren i sine 

forsøg på at komme igennem et 

uigennemskueligt bureaukrati. En 

absurd virkelighed, en drømmeverden, 

som er helt uden forbindelse til den 

virkelige, eller hvad? 

 

Under generalforsamlingen havde 

Bjarne netop forelagt regnskabet for 

Damhus Skakklub. Det var et 

regnskab, som kun dækkede et halvt 

år, og som ikke rummede de store 

overraskelser. To linier i status-delen 

angav beløb overført fra de to gamle 

skakklubber. Efter et par spørgsmål 

blev regnskabet godkendt, og Bjarne 

forelagde budgettet til orientering. 

 

Det var så Damhus Skakklub. 

Herefter forventede jeg, at Bjarne 

ville fortsætte med Rødovre Skakklubs 

halvårsregnskab, som lå foran ham i 

25 eksemplarer. Men nej, dirigenten 

var på vej til næste punkt, indkomne 

forslag. Jeg protesterede vildt, men 

han sagde, at regnskabet jo var 

godkendt og at Rødovre Skakklubs 

regnskab var et underbilag hertil, som 

jeg kunne have spurgt til, mens tid var. 

Da ingen gjorde det, var det nu for 

sent! Magen til uforskammethed! Jeg 

var tæt på at udvandre, men tog i 

stedet kampen op. 

Det lykkedes at få nogen reaktion fra 

forsamlingen, især fra Franz, der 

bragte sammenligningen med Kafkas 

romaner frem. Han nævnte også, at 

han måske skulle prøve at aflevere en 

del af sit skatteregnskab som en enkelt 

linie, som skattevæsenet så kunne 

spørge til, hvis de huskede det. Knud 

Erik sagde, at han som tidligere 

revisor i Rødovre gerne havde revi-

deret første halvår. Per undrede sig, 

for vi havde på bestyrelsesmødet 

forinden vedtaget, at de to gamle 

klubbers regnskaber nok måtte 

godkendes "bona fide", fordi det ikke 

var til at få dem revideret. Ja ok, men 

vi havde ikke vedtaget at skjule dem, 

håbe på, at ingen spurgte til dem inden 

godkendelsen, og derefter erklære 

løbet for kørt! 

 

Det lykkedes ikke at få regnskabet 

præsenteret, og det tilsvarende 

Vanløse-regnskab var slet ikke med til 

generalforsamlingen. Dirigenten kunne 

kun gå med til, at de to gamle 

klubbers regnskaber ville blive 

præsenteret på klubbens hjemmeside. 

Bestyrelsen ville tage kritikken til 

efterretning. 

 

Det lykkedes at lukke labyrinten, og 

K løb vild i den. 

Bjørn 
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Referat fra generalforsamling 

__________________________________________________ 

 
Ved generalforsamlingen 16. februar 

2010 var følgende til stede: Bent 

Kølvig (BK), Bjørn Gemzøe (BG), 

Bjørn Johansen (BJ), Eigil Asanta 

(EA), Ejvind Funch Carlsen (EFC), 

Franz Henriksen (FH), Jens Carl Hviid 

(JCH), Jørgen H.G. Hansen (JHH), 

Knud Erik Helleshøj (KEH), Leif 

Clausen (LC), Poul Busk Sørensen 

(PBS), Johnny Smidt (JS) samt den 

udvidede bestyrelse Bjarne Røhder 

(BR), Bjørn Enemark (BE), Ernst M. 

Hansen (EMH), Flemming Bruun 

(FB), Gisli Hardarson (GH), Henry 

Lund Jørgensen (HLJ), Morten Møller 

Hansen (MMH), Ole Lergren (OL), 

Per Kühlmann (PK), Sten Bauers 

(SB), Zoran Wisal (ZW), i alt 12 

menige medlemmer og 11 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Ernst bød velkommen og holdt først et 

minuts stilhed til ære for Arne 

Østergaard, som var død i be-

gyndelsen af marts. 

 

Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Eigil Asanta,  som 

blev valgt. Han oplæste dagsordenen 

og gav ordet til Ernst. 

 

Formandens beretning 

Se denne andetsteds i bladet. 

 

Herefter åbnede EA for kommentarer. 

MMH forklarede om EMT-tilskud, at 

det var meningen at aktivere med-

lemmerne og at skaffe artikler til 

bladet. BK og BE supplerede, at 

tilskudsordningen vel ikke skulle 

gælde for klubbens egen EMT-

turnering. 

BK fortalte om "Kurt-sagen", at Kurt 

Søgaard (KS) efter hans opfattelse 

måtte tabe, fordi han ikke ville spille. 

Men turneringskomiteen bestemte, at 

kampen skulle stå som ikke-spillet. 

Men KS var heller ikke tilfreds med 

denne afgørelse og indklagede den for 

Skaknævnet. BK havde så forventet, 

at KS ville blive dømt som taber af 

partiet. Men Skaknævnet mente, at 

man ikke kunne stilles ringere, hvis 

man ankede. Så Niels-Holger burde 

også have anket! 

PBS spurgte, om vi fortsat havde 

torsdag som mulig spilledag? "Skulle 

vi gøre noget ved de torsdage?", 

spurgte han. EMH svarede, at vi har 

torsdagene. Hvis nogen har lyst til at 

spille udsatte kampe kan det ske om 

torsdagen. Også andre skaklige 

aktiviteter kunne tænkes. 

BK roste formanden: ivrig for at vi 

skal have det godt. Også ros til BE for 

turneringsledelse, klubblad og 

hjemmeside. 

JCH mente, at det skulle være obliga-

torisk at spille udsatte kampe på 

torsdage - så vi undgår, at der ikke er 

tirsdage nok. 

MMH ønskede en tilkendegivelse fra 

forsamlingen om bestyrelsen skulle gå 

videre med forslaget om at nedlægge 

fællesafslutningen (FA). PBS nævnte 

fordele (ingen kan spille på andres 

resultat, socialt sammenhold). MMH 

mente, at KSU kunne lade  
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være med at offentliggøre resultaterne 

af rundens kampe indtil alle kampe var 

spillet. BE mente dog, at de vigtige 

resultater ville blive kendt under alle 

omstændigheder. JCH mente, at FA 

ødelægger familielivet. FB pointerede, 

at det er svært at skaffe reserver til 

denne dag. Reserverne vil også gerne 

holde fri i weekenden! Endvidere, at 

vi var rykket op sidste år, hvis 7. 

runde havde været en almindelig 

runde. BK foreslog, at alle kampe i 

sidste runde kunne afvikles tirsdag. 

Men flere mente, at dette også ville 

give mange afbud. En tilkendegivelse 

gav ingen stemmer for FA, men kun 5-

6 stemmer for at få afslutningen flyttet 

til klubaftenerne. En noget lunken 

tilslutning. 

 

Regnskabet 
Bjarne fremlagde regnskabet for 

Damhus for andet halvår af 2010 (se 

marts-nummeret af klubbladet), en 

spændende start på den nye klub. Han 

oplyste, at huslejetilskud fra Rødovre 

Kommune var modtaget i første 

halvdel af året og derfor indgået under 

den gamle klub, mens selve huslejen 

stod med et halvt år i Rødovre og et 

halvt år i Damhus. Endvidere fortalte 

han om gæld til KSU, at Vanløses 

kasserer (BJ) ikke ville betale for 2. 

kvartal 2008 uden at få en 

specifikation over de medlemmer, som 

betalingen skulle omfatte. Det er ikke 

lykkedes at få dette. 

BR fortalte om kortfristet gæld, at det 

dækkede præmier til den igang-

værende vinterturnering. 

BK mente, at de 5.000 (registrering af 

ny klub) burde stå som gæld. EMH 

fortalte, at han havde spurgt KSUs 

formand, Sigfred Haubro, om BMS 

havde betalt et sådant beløb ved 

sammenslutningen. BMS's kasserer 

mente, at de havde betalt. BG mente, 

at det vel var en slags indskud. Så vi 

skulle have 2x5.000 tilbage for de to 

gamle klubber og betale ... 

Regnskabet blev godkendt. 

Derefter fremlagde BR budget for 

2010. Der var angivet et beløb til 

husleje på 12.000, selv om vi frem-

over skulle sidde huslejefrit. Til 

gengæld havde vi allerede modtaget 

tilskud fra kommunen. Han satsede 

ikke på at få begge fordele. 

EMH fortalte, at klubben ville 

fastholde en førstepræmie i EMT på 

1.000 for at tiltrække stærke spillere, 

derfor er præmiesummen større end 

indskuddet. 

BK spurgte, hvor mange bøger der 

var i Vanløses bibliotek - inden vi 

begynder at købe. MMH svarede, at 

bogbestanden dels var fra dødsboer, 

dels gaver. Mange ældre bøger var 

blevet bortauktioneret eller benyttet 

som præmier. De resterende er for-

mentlig 50+ år gamle og værdiløse. 

Han syntes, at de burde gives til et 

loppemarked. BK anbefalede større 

præmier til EMT for at tiltrække 

stærke spillere. MMH svarede, at det 

ville være nok at skrive, at øverste 

gruppe primært er reserveret spillere 
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(se marts-nummeret af klubbladet) 

med 2000+. Desuden var der allerede 

underskud på præmiesiden. KEH 

foreslog, at spillere med rating over 

xxxx ikke skulle betale indskud. BK 

foreslog, at man inviterede nogle 

spillere (uden indskud), f.eks. tidligere 

vindere eller lovende unge spillere, så 

som en Jonas (?) fra Hvidovre. 

Da dirigenten ville gå videre til punkt 

4, valg, spurgte BE til regnskabet for 

Rødovre Skakklub (1. halvår 2010), 

se artiklen "Kafka og generalforsam-

lingen" andetsteds i bladet, men fik at 

vide at det var for sent! 

Generalforsamlingen havde godkendt 

regnskabet og vi var nu ved punkt 3b 

forelæggelse af budget! Vi skulle 

have spurgt under punkt 3a.  

BR sagde, at 1. halvår var et under-

punkt i regnskabet "Overført fra 

Rødovre Skakklub". KEH sagde, at 

dette regnskab ikke var revideret, og 

at det er vigtigt med en kontrol-

funktion. FH støttede: man kan ikke 

gemme oplysninger i et underpunkt 

og håbe på, at ingen spørger til det! 

BK sagde, at vi vist nok må ind-

rømme, at der er begået en fejl. PK 

sagde, at vi godkender regnskabet 

"bona fide". 

Det lykkedes ikke BE at få 1. halvårs 

regnskab fremlagt, selv om kassereren 

havde det med i tyve eksemplarer! EA 

kunne kun gå med til, at det ville blive 

offentliggjort på hjemmesiden sammen 

med Vanløses regnskab for 2. kvartal 

2009. Det kunne ikke diskuteres på 

generalforsamlingen. 

 

Valg 
PK blev ved sidste års stiftende 

generalforsamling valgt til kasserer 

pga. Bjarnes sygdom. Han ønskede nu 

at fratræde og lade BR overtage 

hvervet på ny. Det blev godkendt af 

forsamlingen. 

BJ ønskede at fratræde som revisor for 

Damhus. Bendt Breinholt blev valgt 

som ny revisor, Knud Erik Helleshøj 

som revisor-suppleant. 

 

Eventuelt 
LC fortalte, at han på et tidspunkt 

spillede en del korrespondanceskak, 

vel i alt 60-70 partier. Han lavede 

dengang 10-12 tavler med felter og en 

krog i hvert felt. Her kunne man 

hænge en plasticbrik. På den måde 

kunne man have stillingen for de 

enkelte partier "stående". Nu ville han 

gerne af med dem, og han spurgte, om 

der var nogen, der var interesseret. 

BG foreslog, at vi kunne prøve at 

hænge nogle op som dekoration. 

PK fortalte lidt om Foreningshuset og 

den nye organisation. 

EMH fortalte, at han var blevet ringet 

op af en Dorte Jensen, som gerne ville 

spille skak. Han så frem til at have 

endnu et kvindeligt medlem i klubben. 

BK ville gerne have, at vi gjorde mere 

ved det udadvendte. Lokalpressen 

burde skrive mere om 
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klubben. Hvis midlet hertil var at 

annoncere, så var det måske en god 

ide. 

BK syntes også, at vi skulle prøve at 

få unge ind på 14-15 år, f.eks. ved at 

oprette en ungdomsrække i EMT, 

måske skulle der spilles 3-4 partier på 

en aften. Man kunne lave en plakat i 

A2-format og hænge den op på 

medieværksteder. 

EA opfordrede til at spørge lokal-

radioen, om de ville lave en udsen-

delse om klubben. 

JCH klagede over, at der manglede 

mange drejeknapper til tårnurene. 

MMH sagde, at Vanløse havde mange 

tårnure. BG savnede noget 

undervisning i de elektroniske ure.  

JS efterlyste filtplader til at lægge 

mellem de flotte skakbrætter, så de 

ikke blev ridsede. 

En diskussion om Rødovre Lokal Nyt. 

EMH sagde, at det var svært at få 

noget i avisen. Han ville prøve at ringe 

og spørge, hvad der skulle til. BK 

nævnte, at han havde skrevet en 

artikel om den kommende afslutning 

på holdturneringen, men efterlyste 

deres mail-adresse. FB sagde, at der i 

Hvidovre Lokalavis blev skrevet 

meget om skak. Han spurgte, om 

EMH eller andre kunne etablere noget 

tilsvarende her. 

Bjørn 
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Som nybagt klubmester med 7 ud af 7 spillede Morten i tirsdags simultan mod de 

fremmødte klubmedlemmer. Det blev til 11 partier. 

 

Han vandt over 

 Bjørn Gemzøe  

 Flemming Bruun  

 Gisli Hardarson  

 Knud Erik Helleshøj  

 Per Kühlmann  

 Poul Busk Sørensen  

 Sten Bauers  

 

spillede remis mod 

 Ejvind Funch Carlsen  

 Zoran Wisal  

 og undertegnede  

 

og tabte til  

 Niels Møller Rendlev  

 

så det endte med en score på 8½-2½ til klubmesteren. Men han var heldig med 

flere af sine remis'er. Ejvind var således foran med T+S+B mod T+2B og til sidst 

T+B mod T. Og Zoran vandt en kvalitet undervejs og endte med at have L+2B mod 

L, men uligefarvede løbere har jo holde hvad som helst. I mit eget parti endte han 

med L+4B mod S+4B i en låst stilling. Her var remis helt ok. 

Bjørn 
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hvid: Morten Møller Hansen 2133 

sort: Bjørn Enemark 1593 

C44 Skotsk 

 1. e4 e5  2. Sf3 Sc6 

 3. d4 exd4  4. Sxd4 Sxd4 

 5. Dxd4  

ukendt for mig, jeg prøver at få byttet 

dronningerne 

  

 5. - Df6  6. e5 Db6   

 7. c3 Lc5  8. Df4 a5 

 9. Lc4 Sh6 10. O-O O-O 

11. De4 Dg6 12. Dxg6 hxg6 

så lykkedes det omsider 

 

13. h3 c6 14. Sd2 d5 

15. exd6 Lxd6 16. Se4 Lc7 

17. Le3 b5 18. Lb3 a4 

19. Lc2 Sf5 20. Lc5 Te8 

21. Tfe1 Le6 22. Sg5(?) 

 

 

Sort trækker 

  

Ret lige indtil nu, men her kom der en 

chance forbi - som jeg dog ikke så 

22. - Lxa2! 

På grund af hvids svage baglinie kan 

den ikke slås 

 

22. - Ld5 23. Le4 Lxe4 

24. Txe4 Txe4 25. Sxe4 f6 

26. Td1 Td8 27. Txd8+ Lxd8 

Med remistilbud, men han vil vinde 

 

28. Kf1 Kf7 29. g4 Se7 

30. b3 axb3 31. axb3 Sc8 

32. Ke2 Le7 33. Kd3? 

 

  
Sort trækker 

 

Endnu en chance. Morten så det, da 

den stod der. Han skulle have spillet  

33. f4  

 

Her kunne jeg have bragt mig foran:  

33.  - f5 34. Lxe7 fxe4+ 

35. Kxe4 Kxe7 

  

men centralisering 

33.  - Ke6  34. Le3 Kd5  

35. c4+ bxc4+ 36. bxc4+ Ke6 

37. Kd4 Sd6 38. Sd2 Sb7 

39. Sb3 c5+ 40. Kd3 Kd6 

41. f4 Kc6 42. h4 f5 

43. g5 Sd8 44. Sd2 Se6 

45. Sf3 Ld6 46. Se5+ Lxe5 

47. fxe5 Kd7(=) 

Så er stillingen helt låst: ½-½  

Bjørn 
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Morten blev suveræn vinder af vinter-

turneringen, og han blev dermed klubmester. 

Syv af syv! Et flot resultat, til lykke! 

Lige så klart indtog Bent Kølvig anden-

pladsen, kun med tab til Morten. Af de 

resterende spillede Niller over forventning 

og Bjørn Rasmussen under.  

 

 

 
"vinterturneringen" England-Rusland 2009 

med isbrikker 

Nigel Short - Anatoly Karpov 

 

http://get-laugh.blogspot.com/2010/05/ 

ice-chess-in-moscow.html 

Ikke de store overraskelser i 

gruppe B, Sten Bauers levede 

op til favoritværdigheden og 

vandt på korrektion foran Ole 

Lergren. Lidt skuffende formå-

ede Jan Ingvardsen kun at få et 

et enkelt point. 

 

I gruppe C fik Henry Lund 

Jørgensen en imponerende sejr. 

Hele FIRE og et halvt point 

over forventet score. Det er 

virkelig noget, som tæller på 

ratingtavlen! For det første er 

springene større, når man har 

under 1500 i rating og for det 

andet er der bonus for de sidste 

2½ point over forventet score. 

Alt i alt blev det til et plus på 

313 point. Jeg har aldrig set 

noget lignende. 

Zoran Wisal scorede det for-

ventede, bl.a. ved at slå Jens 

Hviid i sidste runde i en kamp 

om andenpladsen. Det gav 

Zoran en udelt andenplads, 2½ 

point efter Henry. Og så kom 

ellers 5 spillere på 4 point.  

Ernst og Franz var rating-

favoritter, men begge skuffede. 

 

Bjørn 

 

 

http://get-laugh.blogspot.com/2010/05/
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Efter gevinst over Niller i 6. runde kunne Morten ikke længere hentes. Han blev 

dermed klubmester uanset resultaterne i 7. runde, hvor han i øvrigt mødte 

overkommelig modstand (redaktøren). Til lykke! 

 

Morten fortæller selv: 

Partiet mod Niller blev en meget kort 

og ensidig affære, da han forsøgte sig 

med en for ham ny åbning efter at 

have set, at jeg havde molesteret hans 

favorit Hollandsk et par gange mod 

andre modstandere på det sidste. 
 

hvid: Morten Møller Hansen 2104 

sort: Niels Møller Rendlev  1732 

D10: Slavisk forsvar 
 

 1. d4 d5  2. c4 c6 

 3. Sc3 Sf6  4. e3 Lf5?! 

 5. Db3 Db6  6. Dxb6 axb6 

 7. cxd5 cxd5? 8. Ld2 Sa6?  

 9. Sa4 Sd7 10. Lb5 Sab8  

11. Sxb6 Ta7 12. Sxd5 Sc6  

13. Sb4 Sa5 14. Tc1 Kd8  

15. Sf3 e6 16. Lxd7 Kxd7  

17. Se5+ 

 

og 1-0... 

 

Steen og Kølvig var ude i et 

spændende, men iflg. computeren 

(som var sat frem i kommentator-

rummet - nu da jeg var hurtigt færdig i 

eget parti) meget lige stort set hele 

vejen. Det var imidlertid en stilling, 

hvor man skulle være meget cool for 

ikke at blive nervøs på hvids vegne, 

men det er jo netop hvad computerne 

er!  

I begyndende gensidig tidnød med ca. 

12 min. hver lavede først Steen et 

aktivt, men forkert forsvarstræk, så 

lavede Bent et aktivt træk, som så 

stærkt ud, men var en kedelig fejl, der 

ved korrekt reaktion ville give hvid 

klar fordel. Imidlertid kunne Steen 

ikke bevare fatningen under det 

psykologiske pres, det var at se 

kongen udsat for tryk i b-linie og a1-

h8 diagonal, og så væltede korthuset 

straks efter. 

Spændende at følge computerens aha!-

analyser løbende undervejs og at høre 

begge spillere udtrykke både en vis 

bekymring og en vis optimisme over 

egne stillinger undervejs. 

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

rating

8 2 3 4 5 6 7

1 Morten Møller Hansen 2104 1 1 1 1 1 1 1 5,40 7 1 32 2136

7 1 8 3 4 5 6

2 Steen Schousboe 1987 1 0 1 1 1 0 0 4,45 4 3 -13 1974

6 7 1 2 8 4 5

3  Gisli Hardarson 1701 ½ 0 0 0 ½ 1 0 1,95 2 3,00 5-7 2 1703

5 6 7 1 2 3 8

4 Bjørn Rasmussen 1876 0 0 1 0 0 0 ½ 3,50 1½ 8 -60 1816

4 8 6 7 1 2 3

5 Bent Kølvig 2241 1 1 1 1 0 1 1 6,25 6 2 -5 2236

3 4 5 8 7 1 2

6 Niels Møller Rendlev 1732 ½ 1 0 ½ ½ 0 1 2,20 3½ 4 39 1771

2 3 4 5 6 8 1

7  Bjørn Enemark 1699 0 1 0 0 ½ ½ 0 1,90 2 4,75 5-7 3 1702

1 5 2 6 3 7 4

8  Nikolaj Benjamin O'hayv 1747 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 2,35 2 4,50 5-7 -10 1737

snit 1886

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

rating

8 2 3 4 5 6 7

1 Bjarne Røhder 1525 0 1 ½ ½ 0 ½ 1 2,85 3½ 14,25 5 29 1554

7 1 8 3 4 5 6

2 Sten Bauers 1670 ½ 0 1 1 1 1 0 4,45 4½ 14,00 1 2 1672

6 7 1 2 8 4 5

3 Niels-Holger Nielsen 1526 1 ½ ½ 0 1 0 0 2,95 3 7 2 1528

5 6 7 1 2 3 8

4  Ole Lergren 1601 ½ ½ 1 ½ 0 1 1 3,75 4½ 13,50 2 23 1624

4 8 6 7 1 2 3

5 Howhannes Tutundjan 1584 ½ 1 0 0 1 0 1 3,60 3½ 9,75 6 -4 1580

3 4 5 8 7 1 2

6  Poul Busk Sørensen 1545 0 ½ 1 1 0 ½ 1 3,10 4 13,00 3 41 1586

2 3 4 5 6 8 1

7 Knud Erik Helleshøj 1644 ½ ½ 0 1 1 1 0 4,20 4 12,25 4 -6 1638

1 5 2 6 3 7 4

8  Jan Ingvardsen 1534 1 0 0 0 0 0 0 3,00 1 8 -90 1444

snit 1579
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C  Navn rating 1 2 3 4 5 6 7
1-7

forv.
Point korr Plac. +/-

ny

rating

2 14 9 8 7 6 4

1  Bjørn Gemzøe 1284 0 1 1 ½ 0 0 1 3,85 3½ 19.50 9 -16 1268

1 3 11 5 8 13 9

2 Per Kühlmann 1472 1 1 0 0 1 ½ ½ 4,60 4 22,50 4 -27 1445

4 2 5 11 9 8 14

3 Knud Hornhaver 1411 1 0 1 0 1 0 1 4,90 4 22,00 5 -40 1371

3 7 14 6 10 12 1

4  Bendt Breinholdt 1000 0 0 1 0 0 0 0 1,75 1 13 0 1000

6 13 3 2 11 10 7

5  Jens Hviid 1377 1 1 0 1 0 1 0 3,45 4 23,50 3 25 1402

5 9 10 4 13 1 8

6  Bent Christensen 1278 0 ½ ½ 1 0 1 1 3,45 4 18,50 7 25 1303

8 4 12 13 1 11 5

7  Zoran Wisal 1471 0 1 1 ½ 1 0 1 4,65 4½ 2 -7 1464

7 11 13 1 2 3 6

8  François Allix 1347 1 0 1 ½ 0 1 0 3,10 3½ 23,50 8 18 1365

10 6 1 12 3 14 2

9  Niels Opstrup 1227 ½ ½ 0 1 0 1 ½ 3,00 3½ 18,50 10 23 1250

9 12 6 14 4 5 11

10  Peer Balken 1224 ½ 0 ½ 1 1 0 0 uk 3,60 3 21,50 12 -27 1197

12 8 2 3 5 7 10

11  Henry Lund Jørgensen 1292 1 1 1 1 1 1 1 2,50 7* 1 313 1605

11 10 7 9 14 4 13

12  Franz Henriksen 1476 0 1 0 0 1 1 0 5,25 3* 22,00 11 -101 1375

14 5 8 7 6 2 12

13  Ernst M. Hansen 1516 1 0 0 ½ 1 ½ 1 4,90 4 20,00 6 -40 1476

13 1 4 10 12 9 3

14  Mr. Mox 0000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 14 0 0

snit 1337
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Bent Kølvig sendte dette:  

Hermed mit parti fra tirsdag aften. Så skulle min andenplads være på plads! 

 

[Der var tale om et udsat parti, afviklet efter at de øvrige partier i mesterklassen var 

spillet. Senere slog Niller så Steen Schousboe i endnu et udsat parti og cementerede 

dermed Bents andenplads.] 

 

hvid: Bent Kølvig 2241 

sort: Niels Møller Rendlev  1732 

C14: Fransk, klassisk 

 

 1. e4 e6  2. d4 d5 

 3. Sc3 Sf6  4. Lg5 Le7 

 5. e5 Sfd7  6. h4 a6 

 7. Dg4 Lxg4  8. hxg5 De7 

 9. 0-0-0 c5 10. f4 cxd4 

11. Sce2 Sc6 12. Sf3 g6 

13. Sexd4 Sxd4 14. Sxd4 Sc5 

15. Th6  

 

Nu kan sBh7 ikke forsvares, hvid 

kommer til at føre med en bonde [BE] 

 

15.  - Ld7 16. Dh4 0-0-0 

17. Txh7 Txh7 18. Dxh7 Kb8 

19. Ld3 Sxd3+ 20. Txd3 Tc8 

21. c3 Le8  

21.  - Lb5 22. Td2 Lc4 

23. Kb1 

 

22. Dh3 Tc5 23. De3 Tc4 

24. Df2 Ka8 25. Th3 Tc8 

26. Th8 Kb8 27. De2 Dc5 

28. Kb1 Ka7 29. a3 Kb8 

30. g4 De7 31. Dh2 

31. Dd1 

 

31.  - Ld7 

31.  - Dc5 32. Th7 Dc4 

33. De2 

 

32. Txc8+ Kxc8 33. Dh8+ Le8 

34. Df6 Dd7 35. f7 exf5 

36. gxf5 gxf5 37. Sxf5 De6 

38. Sd6+ Kc7 39. Dxe6 

1-0 

 

Bent 
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Som ventet kunne Vestegnen I ikke røres i øverste gruppe, de fik 23 ud af 24 

mulige! Men der blev kamp om de øvrige pladser. Damhus måtte dog gå hjem uden 

præmier. Bemærk, at Damhus II slog Damhus I med hele 3½-½ og sluttede e point 

bedre. Slutstillingen blev: 
 

 

 

 Navn rating 1 2 3 4 5 6 Point Plac.

5 3 4 2 6 8

1 Vestegnen I 2027 4 3½ 4 3½ 4 4 23 A1

6 4 3 1 10 9

2 Damhus I 1756 3½ ½ 2½ ½ 3 3½ 13½ A4

7 1 2 4 8 5

3 Brøndbyerne I 1742 4 ½ 1½ 3½ 3½ 2½ 15½ A2

8 2 1 3 9 7

4 Damhus II 1608 3 3½ 0 ½ 3½ 4 14½ A3

1 6 10 9 7 3

5 Brøndbyerne II 1574 0 2 3 3 0 3 13 B1

2 5 8 7 1 10

6 Vestegnen II 1559 ½ 2 3 3 0 3 11½ B2

3 10 9 6 5 4

7 Brøndbyerne III 1469 0 3 3 1 ½ 0 7½ B4

4 9 6 10 3 1

8 Damhus III 1316 1 3 1 3 ½ 0 8½ B3

10 8 7 5 4 2

9 Brøndbyerne IV 1233 3 1 1 1 ½ ½ 7 B5

9 7 5 8 2 6

10 Mr. Mox 0000 1 1 1 1 1 1 6 B6
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Vestvold 
__________________________________________________ 

 
Holdene var: 

 

Vestegnen I  

Mohammad Ali 1 ½ 1 1 1 1 5½ 

Kim Røper Jensen 1 1 1 1 1 1 6 

Svend Kjems Hove 1 1 1 1 1 1 6 

Jesper Christensen 1 1 1 ½ 1 1 5½ 

 

Damhus I  

Sten Schousboe 1 0 ½ 0 - 1 2½ 

Peter Rank 1 0 ½ 0 - ½ 2 

Niels M. Rendlev 1 0 1 0 - 1 3 

Bjørn Enemark ½ ½ ½    1½ 

Jan Nielsen    ½ - 1 1½ 

 

Brøndbyerne I  

Jacob Nielsen 1 ½ ½ 1 ½ ½ 4 

Palle Andersen 1 0 ½ ½ 1 1 4 

Petruli Petrovski 1 0 0 1 1 ½ 3½ 

Johnny Borup 1 0 ½ 1 1 ½ 4 

 

Damhus II  

Johnny Schmidt 1 1 0 0 1 1 4 

Knud E. Helleshøj 0 1 0 ½ ½ ½ 3 

Gisli Hardarson 1 1 0 0 1 1 4 

Sten Bauers 1 ½ 0 0 1 1 3½ 

 

Brøndbyerne II  

Michael Skelbæk 0 ½ -    ½ 

Henning Skov    0 ½ ½ 1 

H.J. Nielsen    1 1 0 2 

Johnny Johannesen 0 ½ - 1 1 ½ 3 

Henning Holst 0 1 - 1 1 ½ 3½ 

Jan-O. Johannesen 0 0 -    0 

 

Vestegnen II  

Birger Madsen 0 ½ 1    1½ 

Flemm. Grønager 0 ½ 1 1 0 - 2½ 

Morten Lauridsen 0 0 0 0 0 - 0 

Erik S. Andersen    1 0 - 1 

Mogens Poulsen ½ 1 1    2½ 

Torben Nielsen    1 0 - 1 

 

Brøndbyerne III  

Flemm. Dyremose 0 - 1 0 ½ 0 1½ 

Søren Klintsø        

Leif Marcussen        

Henry Kilian 0 - 1 1 0 0 2 

Ole Poulsen 0 - 1 0 0 0 1 

Erik Christensen 0 - 0 0 0 0  

 

Damhus III  

Ole Lergren 0 1 0 - ½ 0 1½ 

Poul Sørensen 1 1 0 - 0 0 2 

Bjørn Gemzøe 0 1 1 - 0 0 2 

Bendt Breinholt 0 0 0 - 0 0 0 

 

Brøndbyerne IV  

J. Grum-Svendsen - 0 0 1 0 0 1 

Morten Dyremose - 0 0 0 ½ ½ 1 

K.E. Kristensen - 0 0 0 0 0 0 

Benny Bengtson - 1 1 0 0 0 2 
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Vestvold-minder 
__________________________________________________ 

 
Ved forårets Vestvold-turnering hilste 

jeg på turneringslederen H. J. Nielsen 

fra Brøndbyernes Skakklub. Det var 

over 35 år siden, vi sidst havde 

kontakt med hinanden – en kontakt, 

der havde været ret massiv i årene 

1968-72, og som bl.a. havde resulteret 

i etableringen af Vestvold-

samarbejdet. Vi benyttede lejligheden 

til at mindes ”de gode gamle dage”.  

 

I festskriftet”Vanløse Skakklub 1931-

1981” giver forfatteren på side 23 min 

ringhed æren som ham, der tog 

initiativet til samarbejdet mellem de 

seks Vestvold-klubber. Det er rigtigt, 

at jeg som formand for Vanløse 

inviterede de fem andre formænd til et 

møde, men tanken om et samarbejde 

var født under Påsketurneringen 1968, 

der blev afholdt i Brøndby. Jeg vil 

lade Skakbladets redaktør Eigil 

Pedersen komme til orde i nr. 5/1968: 

 

”Stævnet var ”lagt udenfor” selve 

København – til Nørregårdsskolen i 

Brøndbyøster. Til de spillere, der blev 

hjemme af den grund, kun dette: I har 

snydt jer selv for en stor oplevelse! 

Aldrig tidligere har turneringsspillerne 

haft bedre forhold at spille under, og 

alle 493 spillere var da også enige 

om, at det var alle tiders 

danmarksturnering”. 

 

Københavns Skak Union var arrangør. 

Den praktiske afvikling var lagt i 

hænderne på erfarne orga-

nisationsfolk fra Glostrup, Rødovre og 

de to Brøndby-klubber. Denne vigtige 

del af et skakstævne blev gennemført 

perfekt. Når jeg kan berette herom, 

skyldes det, at jeg selv var tildelt en 

rolle, som kan bekræftes ved endnu en 

gang at overlade ordet til Skakbladets 

redaktør: 

 

”Her skal også lyde en tak til lederen 

af informationskontoret, Poul Søren-

sen. Det er en fortræffelig ide at 

oprette et kontor, hvor pressen kan få 

alt at vide om turneringen, og der er 

ingen tvivl om, at provinsens arran-

gører bør følge denne ide op til gavn 

for skakpropagandaen”. 

 

Påsketurneringen havde skabt positive 

vibrationer, og i kølvandet heraf 

opstod tanker om at udbygge sam-

arbejdet mellem skakklubberne på 

Vestegnen. I efteråret 1968 mødtes 

formændene for Albertslund (Hans 

Kvist), Brøndbyvester (Carl Rasmus-

sen), Brøndbyøster (H. J. Nielsen), 

Glostrup (Erik Staun), Rødovre (Ejlert 

Andersen) og Vanløse (Poul 

Sørensen) – og allerede på det første 

møde blev vi enige om at etablere 

”Vestvoldklubberne”. 

 

I de følgende år var Vestvold-

klubberne meget aktive. Vi gennem-

førte en intern turnering med 20-

mands hold. Det skånske skakforbund 

krydrede en tur til København med en 

match mod Vestvold (100 spillere på 

hvert hold). Den 
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Vestvold-minder 
__________________________________________________ 

 

 
Poul Sørensen (tv) spiller i 1968 mod Henning Jørgensen, samme år som 

Vestvoldsamarbejdet blev etableret 

Foto fra Vanløse Skakklubs jubilæumshefte, 1931-1981 

 

 
største triumf for os var, da vi gik i 

gang med at arrangere koordinerede 

turneringer – herom kan læses i Skak-

bladet nr. 2/1970: 

 

”1969 blev året, hvor man i 1. 

hovedkreds fik øjnene op for de 

muligheder, der ligger i de koordi-

nerede turneringer. Hidtil har der kun i 

landets største hovedkreds været 

afholdt én – siger og skriver én – 

koordineret turnering om året, nemlig 

KSU EMT. Fremover vil det blive 

anderledes. FS lagde for med en 

koordineret mesterklasse med 12 del

tagere, og Vestvoldklubberne fulgte 

op med at arrangere Vestvold-

turneringen 1969, som havde 162 

deltagere – fordelt med 12 i Mester-

klassen, 52 i 1. klasse, 68 i 2. klasse 

og 30 i 3. klasse. Vinder af Mester-

klassen blev Børge Pedersen, Sund-

byerne. Han modtog for denne 

præstation Brøndby Kommunes æres-

præmie (et skakspil, værdi 400 kr.) – 

og erhvervede desuden titlen elite-

spiller”. 

 

Vestvoldturneringen fortsatte i 1970 

med 194 deltagere. Mesterklassen,
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Vestvold-minder 
__________________________________________________ 

 
som havde 18 deltagere, blev vundet 

af Jan Weymann, Gladsaxe, der 

samtidig blev elitespiller, hvilken ære 

også tilfaldt Per Auchenberg, 

Albertslund. 

 

Også i 1971 blev der arrangeret en 

koordineret turnering, denne gang med 

193 deltagere, heraf en eliteklasse 

med 9 spillere, som spillede alle mod 

alle. Vinder af Eliteklassen blev den 

20-årige Thorbjørn Rosenlund, der 

dengang repræsenterede Vanløse 

Skakklub. 

 

Vestvoldturneringen 1972 havde del-

tagelse af 190 spillere. Eliteklassen 

(12 spillere, 7 runder) blev vundet af 

Kaj Bjerring, Øbro, med 6,5 point 

foran Thorbjørn Rosenlund med 6 

point. 

 

I 1972 måtte jeg på grund af arbejds-

pres i mit civile job forlade både det 

aktive skakspil og organisations-

arbejdet. Da jeg i efteråret 2008 fik tid 

og lyst til at spille skak igen, var det 

en glæde for mig at konstatere, at 

Vestvoldklubberne stadig har et sam-

arbejde, selv om de oprindelige seks 

klubber er blevet til tre, og medlems-

tallet er faldet betydeligt. 

Poul 
 

 

 

 

 

 

 

Danske Bank Open    
__________________________________________________ 

 

Lørdag den 15. maj drog tre, om ikke 

vise mænd så 3 af Damhus Skakklubs 

medlemmer, til Danske Bank Open i 

Ishøj. Der blev spillet i grupper af 6. 

Fem runder af 25 minutter. Da jeg 

mødte op, mødte jeg Ejvind, og senere 

kom en noget våd Gemzøe. Vi fik en 

fornøjelig lørdag med mange 

spændende kampe. 

Ejvind blev placeret i gruppe 3 og fik 

en ærefuld 4. plads. Gemzøe og jeg 

spillede i gruppe 4. Jeg var så heldig 

at få 4 point og førstepladsen, og 

Gemzøe blev fire. Dagen sluttede 

med, at Ejvind tilbød at køre først 

Gemzøe og siden undertegnede hjem, 

tak for det Ejvind. 

Ernst 
 

 

 



28 

1. holdet 
__________________________________________________ 

 

7. runde: KS II - Damhus I: 2 - 6 

Christian C. Strachan 1759 0 - 1 Søren Boeck Petersen (R) 2240 

Thomas Varming 1801 0 - 1 Morten Møller Hansen 2121 

Lars Erik Zwisler  1782 0 - 1 Bent Kølvig 2174 

Olav Kallenbach  1677 ½ - ½ Leif Jensen 1909 

Henrik Høybye 1629 1 - 0 Jens Akhøj Nielsen 1907 

Gert Werner 1807 ½ - ½ Bjørn Rasmussen 1891 

Tommy Morris Eriksen 1617 0 - 1 Jørgen H.G. Hansen (R) 1806 

Frode Greisen 1600 0 - 1 Gisli Hardarson (R) 1616  

 snit   1709     snit   1958 

 forventet    1,75 - 6,25   

__________________________________________________ 
 

En fantastisk afslutning af 1. holdet, 

som overbevisende vandt 6-2 over KS 

II og sikrede oprykning fra næste 

sæson. Jeg havde fornøjelsen af at 

kunne følge alle 3 Damhus-hold ude i 

Tapeten, da jeg ikke skulle spille. 

Førsteholdet var forstærket med Søren 

Boeck Petersen med rating over 2200. 

Endvidere havde holdet Jørgen H.G. 

Hansen og Gisli med som reserve, og 

det viste sig at være et godt valg. 

Søren lagde hurtigt et stærkt pres på 

sin modstander, som måtte opgive at 

rokere. Kongen kom på glatis, og 

senere mistede modstanderen damen 

for et par officerer. Søren boltrede sig 

på brættet, og sejren var aldrig i fare. 

1-0. 

Morten spillede solidt, og stillingen 

var lige længe, men til sidst lykkedes 

det lidt heldigt Morten at komme 

gennem modstanderens forsvar med 

en finte, og sejren var en kends-

gerning.1-0. 

Bent Kølvig spillede forsigtigt i 

starten, men fik langsomt oparbejdet 

en god stilling. Men vi skulle helt frem 

til tidsnøden, før Bent fik ført en 

bonde ned til forvandlingsfeltet efter 

fremragende slutspil. 1-0  

Leif Jensen havde et kompliceret 

midtspil, hvor stillingen var lige 

længe, men med afbytninger senere i 

partiet, tegnede det til et spændende 

slutspil, som endte remis. Leif er nok 

den, som var mest tilfreds med 

udfaldet. Det hjælper også lidt, når 

modstanderen tager sig til hovedet 

efter at have lavet et fejltræk. ½-½. 

Jens Akhøj kom ud i et springer-

slutspil, hvor modstanderen var tæt på 

at få en bonde ned til forvand-

lingsfeltet, men Jens måtte blokere 

med springer + konge. Med et par 

bønder til hver ville blot en lille fejl 

kunne få stor betydning. Det lykkedes 

dog Jens modstander at hive sejren 

hjem efter 59 træk. 0-1 

Bjørn Rasmussen kom efter et lige 

spil ud i et slutspil, hvor begge havde 

T+L+ 6 bønder. Der blev spillet 

præcist, og pointet blev delt. ½-½ 
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1. holdet 
__________________________________________________ 

 
Jørgen H.G. Hansen var absolut godt 

spillende, og da modstanderen havde 

fået det forkerte ben i af sengen, 

kunne det ikke gå galt. Jørgen vandt 

en kvalitet, og hans modstander 

modstander var tydeligt irriteret. Efter 

51 træk var sejren en kendsgerning. 1-

0 

Gisli´s modstander kom ca. 50 min. 

for sent. Gisli tog brillerne på og så 

derud ad. Kom godt fra start. I 

midtspillet havde begge 2 T+D + 5 

bønder. Det at have 50 min. mere end 

sin modstander giver tillige overskud

af selvtillid. Gisli fik hevet sejren 

sikkert i hus. 1-0. 

Flemming 
 

 

 

 

 
Søren Boeck Petersen har sendt dette: 
 

Førsteholdet har haft en fin sæson, og 

er nu tilbage i mesterrækken, hvor 

holdet hører hjemme. Vejen til opryk-

ning blev banet gennem en solid 

holdindsats, hvor alle fightede for 

sagen. Forhåbentlig har flere af hol-

dets spillere lyst til at vise partier fra 

turneringen i Fribonden!  

Jeg var selv reserve, primært fordi jeg 

har haft helt forrygende travlt på mit 

arbejde. Dertil kommer, at jeg er i 

gang med at læse HD, hvilket har 

slugt en del tid. Derfor har skakken 

det seneste år været nedprioriteret. 

Morten fik mig imidlertid lokket 

(overtalt?) til at spille to partier. Det 

ene har jeg forsøgt at fortrænge 

(desværre forgæves), mens det andet 

egentlig var meget spøjst. Partiet 

følger nedenfor, og er fra sidste runde. 

Kravet til holdet var en solid sejr, og 

jeg havde derfor alle gode intentioner 

om at gå hårdt til værks: 

hvid: SBP 

sort: Christian Strachman 
 

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sd2  
Normalt spiller jeg 3. e5, men jeg 

havde lyst til at prøve noget nyt. Bedst 

er efter min opfattelse 3. Sc3, men mit 

teorikendskab efter 3…Sf6 er 

begrænset. Derfor Tarrasch. 

3…Sf6  
Andre gode træk er 3…c5 og det 

undervurderede 3…Sc6.  

4. e5 Sfd7 5. Ld3 c5 6. c3 Sc6 7. Se2 

f6?!  
Herefter skulle jeg til at tænke selv. 

7…cxd4 er hovedvarianten, som jeg 

kender udmærket.  

8. Sf4! Konsekvent – alternativt kan 

hvid spille 8. Sf3 cxd4 9. cxd4, hvor-

efter vi er tilbage i hovedvarianten. 

8…Sb6? Efter lang tids betænknings-

tid, men ikke desto mindre en grov 

fejl. Bedst er 8…De7 9. Sf3 med pæn 

Slutstillingen: 

 

Damhus I 37 

Frederiksberg II 33½ 

BMS III 33 

Seksløberen I 30 

Hvidovre I 29½ 

KS II 20½ 

Musik I 20 

AS04 II 19½ 
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1. holdet 
__________________________________________________ 

 
fordel til hvid. Efter teksttrækket står 

hvid formentlig til gevinst. 

9. Dh5+ Kd7 10. o-o Her er hvids 

største problem, at der er mange 

spændende muligheder at vælge 

imellem. 10. dxc5 er Fritz’ førstevalg 

– og følgende variant demonstrerer, 

hvor svært sort har det: 10…Lxc5 11. 

Sb3 Le7 12. Sxe6! Andre muligheder 

er 10. exf6 og 10. Sg6. Mit træk er 

dog simpelt og godt – fokus er 

udvikling! 10…cxd4 11. cxd4 Sxd4 

12. Sb3! 

Pointen. Stillingen åbnes, hvorefter 

den sorte monark er hjælpeløs. 

12…Sxb3 Nu er 13. axb3 helt fint for 

hvid, men jeg ville gerne lukke posen. 

Så hvad spiller man? 

 

 
hvid trækker 

 

13. Sxe6!  
Sjovt nok går der flere minutter, 

inden Fritz på min (ganske vist ældre) 

computer peger på teksttrækket. Sorts 

stilling bliver revet op.  

13.  -  Sxc1?? 

Kapitulation. Selvfølgelig skal man 

prøve 13…Kxe6, selvom det næppe 

duer. Jeg havde regnet med 14. Lf5+ 

Ke7 15. exf6+ gxf6 16. Te1+ Kd6 17. 

Lf4+ Kc6 18. axb3 med overvældende 

angreb for officeren. Sort var 

forståeligt nok bekymret ved udsigten 

til ovenstående, men det havde 

alligevel været langt bedre end 

teksttrækket.  

14. Sxd8? 

Suk. Min eneste undskyldning for at 

spille dette var, at jeg mente det måtte 

føre til umiddelbar opgivelse, eftersom 

sort nu er en håndfuld brikker bagud 

uden kompensation. Det undskylder 

dog ikke, at jeg ikke ser 14. Df7+ De7 

15. Lb5 mat! Jeg havde selvfølgelig 

set Lb5, men ikke at det var mat… 

Sort må derfor spille 14…Kc6, 

hvorefter Fritz deklarerer mat i 8 træk: 

15. Sxd8+ Kc5 16. Dc7+ Kb4 17. 

Dc3+ Ka4 18. b3+ Ka3 19. Da5+ Sa4 

20. Dxa4+ Kb2 21. Taxc1 og 22. Tc2 

mat. Det ser rigtigt ud. Men tilbage til 

partiet – resten er ganske let:  

14.  -  Sxd3 15. Sf7 g6 16. De2 Tg8 

17. Dxd3 Ke6 18. Sd6 fxe5 19. Sxc8 

Txc8 20. Tac1 Txc1 21. Txc1 Tg7 

22. Dh3+ Kf6 23. Df3+ Ke7 24. 

Da3+ opgivet! 
 

Et underholdende lille parti, som var 

med til at sikre oprykning. Næste år 

gælder det om at blive i (vinde?) 

mesterrækken, hvor modstanden må 

forventes at blive noget stærkere. 

Søren B.P. 
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2. holdet 
__________________________________________________ 

 

7. runde: Lyngby-Virum II - Damhus II: 3½ - 4½ 
 

Lars Hyldkrog 1914 ½ - ½ Nikolaj Benjamin O'hayv 1739 

Frank Iversen 1609 1 - 0 Peter Rank 1798 

Hans Glavind Rasmussen 1486 0 - 1 Johnny Smidt 1637 

Lars Østergaard Kristensen 1480 0 - 1 Peder Herborg 1625 

Thomas Nygren Hansen 1518 0 - 1 Niels Møller Rendlev 1679 

Thomas Madsen 1281 1 - 0 Bjørn Enemark 1661 

John Hansen 1250 0 - 1 Tommy Lundsteen 1627 

Morten Renneberg 1214 1 - 0 Ejvind Funch Carlsen 1374 

 snit   1469     snit   1643 

 forventet    2,35 - 5,65   

 
 

Holdet havde en lille chance for at 

rykke op, men var afhængig af andre 

klubbers resultater. Holdet vandt 4½-

3½, som desværre ikke var nok til 

oprykning. Reserven på holdet var 

Ejvind Funch Carlsen. Det gik godt i 

starten, men i midtspillet mistede 

Ejvind en officer og modstanderen fik 

overtaget og vandt. 0-1 

Nikolaj spillede fornuftigt, og det blev 

til en stille remis. ½-½ 

Peter Rank spillede lige op med 

modstanderen til det sidste, men 

alligevel fik modstanderen hevet 

pointet hjem. 0-1 

Peder Herborg valgte lang rokade i 

modsætning til hans modstander. Det 

giver af og til nogle spændende partier 

med angreb mod kongefløjene. Her 

trak Peder det længste strå og vandt. 

1-0 

Johnny kom ind i et slutspil med 

K+S+3 bønder. Det samme havde 

modstanderen - dog kun med 2 

bønder. Her kørte Johnny sikkert 

sejren hjem. 1-0 

Tommy kom ind i slutspillet med en 

god stilling, som modstanderen ikke 

kunne stille noget op mod. 1-0 

"Niller" spillede solidt og spadserede 

til slut ind i modstanderens rækker 

med kongen. Havde K+L+6 bønder 

mod K+S+6 bønder. Modstanderen 

kunne ikke stille noget op. 1-0. 

Bjørn`s modstander pressede på med 

en bonde mere, men blev afværget. 

Bjørn får dog en dårlig stilling og må 

opgive. 0-1 

Flemming 
 

 

 

  Slutstillingen: 

 

Brønshøj III 32½ 

Taastrup II 31½ 

Brøndbyerne I 30½ 

Damhus II 30 

K41 V 29½ 

Jernbanen I 26½ 

Lyngby-Virum II 24½ 

Posten I 17 
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3. holdet 
__________________________________________________ 
 

7. runde: Damhus III - Odysseus III: ½ - 7½  

 

Sten Bauers 1591 0 - 1 Carsten Straarup  1971 

Ernst M. Hansen (R) 1371 0 - 1 Claus Mosby Jespersen (R) 1887 

Ole Lergren 1545 0 - 1 Bent Bolvinkel Fischer  1759 

Poul Busk Sørensen 1439 ½ - ½ Jan Langkilde Nielsen 1744 

Per Kühlmann 1463 0 - 1 Jesper P. Holm (R) 1708 

Niels-Holger Nielsen 1485 0 - 1 Simon Reusch 1660 

Jens Carl Hviid 1252 0 - 1 Klaus Bjerre Hansen  1654 

Peer Balken  1248 0 - 1 Jerry Møller Jensen  1591 

 snit   1424     snit   1747 

 forventet    1,16 - 6,84   

 
 

Holdet mødte et absolut stærkt 

Odysseus III hold, hvor 8. bræt havde 

en rating på ca. 1600. Deres første-

bræt havde en rating på ca. 1970. Flot 

af Poul at spille remis mod en 

modstander med en rating på 1744. 

Godt gået. Alle kæmpede bravt, men 

holdet må desværre en tur ned i 3. 

række. 

Flemming 

 

 

 

 

 Slutstillingen i rækken: 

 

Odysseus III 39½ 

Herlev II 37 

Valby II 33 

Frederiksberg IV 32½ 

Amager II 25½ 

Ishøj I 21 

Gladsaxe II 18½ 

Damhus III 17 
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Forslag til torsdagsskak 
__________________________________________________ 

 
I over et år har vi drøftet, om vor 

adgang til klublokalerne om tors-

dagen kunne bruges til noget for-

nuftigt. Forslag indtil nu har mere 

været af social karakter. 

 Holdturneringen med det katastrofale 

resultat for 3. holdet har fået mig til at 

tænke på, om torsdagene måske var 

en mulighed for i fællesskab at øge 

klubbens spillestyrke. Jeg har et kon-

kret forslag: 

Klubbens bedste spillere opfordres til 

på skift at være instruktør, hvor 

undervisningen kunne være gennem-

gang af forskellige åbninger (korrekt 

spil, fælder, gambit, chancer osv.) - 

og på et for åbningen psykologisk 

tidspunkt lade de tilstedeværende

spille videre i fx 10 træk på 30 

minutter. 

Instruktøren ville naturligvis i "spille-

timen" gå rundt og lave observationer 

- og efterfølgende rapportere gode og 

dårlige indfald ved de måske 10 bræt-

ter! 

Undervisning på demonstrations-

brættet kan give en vis inspiration, 

men brikker i egne hænder giver nok 

en stærkere følelse af praktisk skak. 

For de særligt interesserede ville 

hjemmearbejde nok ikke blive afvist. 

Hvad siger mine kære klubkammerater 

- og ikke mindst vores bestyrelse? 

Poul Busk Sørensen

 

 

Forslag 
 

 
 

Kom selv med idéer! 

Bjørn Gemzøe 

Emne Underviser

Åbningspil, teori og praksis. BK

Gennemgang af temaer

- x antal træk, x antal partier BK

Introduktion af "super eliten".

- der vælges modstandere, fastlagt tidsforbrug, turnering BG

Introduktion af nye eller genoptagelse af påbegyndte temaer

uddybning / gennemspilning BK

"super eliten"

- modstandere vælges / udpeges, turnering fortsat BG
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Mod Spanien 
__________________________________________________ 

 
Eivind har spillet endnu en landskamp 

i K-skak, denne gang mod en spansk 

stormester med det imponerende navn 

Manuel Jesús Bescós Anzana. 

(Eivind: Han er altså ”kun” SM, altså 

k-skakkens mellemting mellem en IM 

og en GM). Med Hvid fik vi aldrig 

fordel mod hans kongeindiske forsvar, 

men med Sort var vi ved at komme på 

glatis. 

 

hvid: M.J.B. Anzano 2522 

sort: Eivind Einersen 2434 

 

1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Lf5 4. Sf3  

Den såkaldte Short-variant. Hvid vil 

ikke forsøge at gendrive Sorts åb-

ningsspil, men udvikler sig hurtigt og 

tvangfrit. Da Sort på et eller andet 

tidspunkt er så godt som tvunget til at 

spille c6-c5, har han tabt et tempo i 

forhold til Fransk. Til gengæld er den 

hvidfeltede løber sluppet uden for 

bondekæden. Systemet blev meget 

populært i firserne. 

4.  -  e6 5. Le2 Se7  
Efterhånden fandt man ud af at det var 

for farligt for Sort at spille et tidligt 

c5. Stillingen åbnes og det er til fordel 

for den bedst udviklede.  

6. 0-0 Sd7 7. Sbd2 h6  

Her kunne man nok spille c5, men det 

afventende teksttræk har flere funk-

tioner. Det beskytter den hvidfeltede 

løber mod afbytning (Sh4), det 

forhindrer at en hvid springer eller 

løber kommer til g5, og så har det 

endnu et formål, som man vil få at se.

 

 
8. Sb3 Iflg. Tarrasch generelt et 

dårligt felt til springeren, men her kan 

den byttes af når Sort spiller c5. 

8.  -  Dc7 9. Ld2 a5 10. a4 g5!  
Her ser man endnu en fordel ved 

7…h6. Ved at true springeren på f3 

indleder Sort et angreb på Hvids 

fremskudte e-bonde. Hvid har efter-

hånden et betragteligt udviklings-

forspring og jeg var bekymret for den 

sorte stilling, men det sorte modspil i 

centrum aktiverer de sorte brikker.  

11. Se1  

(Eivind: Her var jeg mere bekymret 

for 11. h4 g4 12. Se1 h5 13. Lg5, som 

jeg brugte meget tid på. Hvid bevarer 

efter min vurdering en lille fordel i 

alle varianter).  

11.  -  c5 Omsider!  

12. Sxc5 Sxc5 13. dxc5 Lg7 

14. Lb5+ Kf8 
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Mod Spanien 
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Som så ofte i Caro Kann har Sort ofret 

sin rokaderet, men kongen står ikke 

dårligere på f8 end på e8. Jeg på 

fornemmelsen at den meget naturlige 

løberskak ikke er god. Hvid kan nu 

ikke forsvare bonden på e5, men 

vælger at aktivere sin springer. Der-

med lokkes den sorte g-bonde yder-

ligere frem, men bondefremstødene er 

skam ikke bare farlige for Sort! Hvor 

utroligt den end lyder havde Eivind 

resten af partiet parat heromkring, 

hvad jeg er meget imponeret af.  

(Eivind: Steen overdriver lidt, men 

overdrivelser fremmer som bekendt 

forståelsen. Jeg havde kun parti-

varianten frem til træk 19, da vi 

spillede træk 14. Til gengæld var den 

min hovedvariant, og omkring træk 

18 havde jeg partivarianten som min 

hovedvariant.)  

15. Sf3 g4 16. Sd4 Lxe5 17. Sxf5 

Sxf5 18. Dxg4 Lxh2+ 19. Kh1 Le5 

20. c3 Tg8 21. Df3 h5 22. Ld3 Sh4 

23. Dh3 Lf6 24. g3 Sf3 25. Lf4 

(Eivind: Jeg havde håbet på det mere 

gevinstsøgende 25. Le3, som vist nok 

giver sort de bedste chancer. Min 

modstander var vist enig; han skrev i 

hvert fald efter partiet, at han til sidst 

måtte spille præcist for ikke at blive 

løbet over ende). 

25.  -  Dxc5 26. Dxh5 Th8 27. Lh6+ 

Ke7 28. Dxf3 Txh6+ 29. Kg2 Tah8 

30. Th1 Txh1 

 
efter 30.  -  Txh1 

 

Her tilbød vi remis, hvilket spanieren 

tog imod. Sort står en smule bedre 

(bedste løber, bedste centrum), men 

ingen af parterne har reelle gevinst-

chancer. Et parti hvor modspillet i 

centrum og de åbne linjer mod mod-

standerens konge viste deres værdi. 

 

Steen S + Eivind E
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Nye ratingtal 
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Intern rating

Intern 

rating DSU-tal

nov. 2009 maj 2010 maj 2010

1 Bent Kølvig 2241 -5 2236 2153

2 Søren Boeck Petersen 2194 2194 2238

3 Eivind Einersen 2142 2142 2099

4 Morten Møller Hansen 2104 32 2136 2133

5 Benny Roland Petersen 1996 1996 1964

6 Jens Akhøj Nielsen 1989 1989 1844

7 Søren Drejfeldt 1984 1984 1922

8 Steen Schousboe 1987 -13 1974 1996

9 Leif Jensen 1968 1968 1873

10 Peter Rank 1837 1837 1755

11 Gyula Szücs 1822 1822 1816

12 Jørgen H.G. Hansen 1822 1822 1821

13 Bjørn Rasmussen 1876 -60 1816 1834

14 Jørgen Larsen 1790 1790 1799

15 Niels Møller Rendlev 1732 39 1771 1717

16 Jan Nielsen 1748 1748 1694

17 Nikolaj Benjamin O´hayv 1747 -10 1737 1773

18 Frank Krieger Jensen 1735 1735 1700

19 Kim Andersen 1725 1725 1700

20 Tommy Lundsteen 1725 1725 1632

21 Gisli Hardarson 1701 2 1703 1646

22 Bjørn Enemark 1699 3 1702 1593

23 Eigil Asanta 1693 1693 1685

24 Sten Bauers 1670 2 1672 1499

25 Peder Herborg 1667 1667 1618

26 Johnny Smidt 1657 1657 1672

27 Knud Erik Helleshøj 1644 -6 1638 1615

28 Ole Lergren 1601 23 1624 1547

29 Flemming Bruun 1617 1617 1600
30 Henry Lund Jørgensen 1292 313 1605 1339

+/-
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Nye ratingtal 
__________________________________________________ 

 

 

Intern rating

Intern 

rating DSU-tal

nov. 2009 maj 2010 maj 2010

31 Poul Busk Sørensen 1545 41 1586 1444

32 Hovhannes Tutundjan 1584 -4 1580 1543

33 Bjarne Røhder 1525 29 1554 1496

34 Jens Bager 1548 1548 1533

35 Judith Katz 1544 1544 1490

36 Niels-Holger Nielsen 1526 2 1528 1456

37 Johnny Andersen 1519 1519 1512

38 Lars Sørensen 1500 1500 1500

39 Klaus Mortensen 1497 1497 1506

40 Bjørn Eriksen 1482 1482 1379

41 Ernst Mader Hansen 1516 -40 1476 1346

42 Zoran Wisal 1471 -7 1464 1404

43 Per Kühlmann 1472 -27 1445 1441

44 Jan Ingvardsen 1534 -90 1444 1593

45 Ejvind Funch Carlsen 1412 1412 1397

46 Jens Carl Hviid 1377 25 1402 1280

47 Per Andersen 1397 1397 1397

48 Franz Henriksen 1476 -101 1375 1463

49 Knud Hornhaver 1411 -40 1371 -

50 Francois Allix 1347 18 1365 1347

51 Bent Christensen 1278 25 1303 1229

52 Alex Juel 1300 1300 -

53 Bjørn Gemzøe 1284 -16 1268 1273

54 Niels Opstrup 1227 23 1250 1124

55 Peer Balken 1224 -27 1197 1250

56 Bjørn Johansen 1182 1182 1259

57 Jesper Klitmose Holm 1151 1151 1196

58 Leif Clausen 1150 1150 -
59 Bendt Breinholt 1000 1000 1000

+/-
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Bykampen i RC 
__________________________________________________ 

 
Bent Kølvig har sendt nedenstående,som også blev sendt til Rødovre LokalNyt - 

der dog ikke bragte det. Men det kommet sikkert i Skakbladet. 

 

 
foto: Bent Kølvig 

 

 

Skakkampen lørdag mellem Hvidovre 

og Rødovre på Rødovre Centrums 

store bræt på festpladsen blev en 

spændende affære. Lige til det sidste 

træk var der usikkerhed om, hvilken 

by der vinde prestigeopgøret. Men det 

blev altså Hvidovre, der kunne tage 

hjem over kommunegrænsen med en 

3-2 sejr, idet holdet vandt to partier, 

tabte et og spillede to remis. 

De fem kombattanter fra hver side 

havde nok at se til og flytte rundt med, 

så flere af dem fik især mod 

spilletidens udløb sved på pandens 

rynker. Således måtte Hvidovres 

Arshak Ikilikian i dagens første parti 

nøjes med remis ved evig skak mod 

Bjørn Gemzøe fra Damhus Skakklub, 

selv om han havde en officer mere. 

Også i de øvrige partier var det 

idrætslige element mere eller mindre 

fremherskende. Bjørn Enemark fra 

hjemmeholdet havde en klar gevinst-

stilling, men fik problemer og endte 

med at tabe på tidsoversskridelse. En 

halv time til et helt parti er skrappe 

betingelser, især når der går tid med 

selve brikflytningen. 
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Også Ernst Mader Hansen, formand 

for Damhus Skakklub, måtte ned, 

mens Jørgen H. G. Hansen i matchens 

nervepirrende sidste parti holdt remis. 

Eneste Damhusspiller med gevinst var 

Eivind Funch Clausen, der holdt 

hovedet koldt og fødderne varme. 

Som i sin tid anbefalet af kaptajn 

Jespersen, dog i en noget anden 

sammenhæng. 

De mange tilskuere, hvoraf de fleste jo 

nok var i RC i anden anledning, fik en 

god skakoplevelse. 

Bent 

 

partierne kan ses og gennemspilles på hjemmesiden 

 

 

  

 
Jørgen Hansen og Svend Sejersen 

foto: Ernst 

 
Henning Jensen og Bjørn Enemark 

foto: Ernst 
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  Bjørn Gemzøe foto: Ernst 

 

 
Ejvind Funch Carlsen foto: Ernst
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Ernst og Benny Bengtsen foto: Bent 

 

 
Bjørn Gemzøe foto: Bent 

   
  Arshak Ikilikian foto: Bent 

 

  
 Bjørn Enemark foto: Bent
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Forårsturneringen 

__________________________________________________ 

 
Forårsturneringen kom i gang med lidt forsinkelse! I år kun med 18 deltagere 

(incl. Mr. Mox). Tre efteranmeldelser og fire afbud til første runde + Mr. Mox's 

modstander. Jo, der er altid noget knas ved starten af denne turnering. 

 

Vi endte med følgende opdeling (denne gang efter DSU-ratingtal):  

A-gruppen (2500-1700) én  

B-gruppen (1501-1700) fire  

C-gruppen (1401-1500) syv  

D-gruppen (1251-1400) to  

E-gruppen (0000-1250) tre + Mr. Mox 

  

Som sædvanlig spillede vi partier med 2 x 45 minutters betænkningstid, modificeret 

med fem minutter pr. gruppeforskel. Når en spiller i B-gruppen mødte en fra D-

gruppen, var der således to gruppers forskel og den tildelte tid var 35 mod 55 

minutter. 

 

Bent Kølvig var eneste i A-gruppen, 

og han vandt turneringen uden at 

afgive så meget som en remis! 

Redaktøren og Gisli havde en tæt fight 

om de to næste pladser. Det måtte 

afgøres på korrektion.  

I C-gruppen kom Sten Bauers med en 

flot slutspurt, 4 point i de sidste fire 

kampe - nok til en gruppepræmie.  

Og i D-gruppen var det såmænd for-

manden, der er vågnet af vinterdvalen. 

 

Den sidste aften manglede vi to 

spillere - foruden mr. Mox. Det gav 

nogle ekstra problemer med runde-

lægningen til sidste runde. Den blev 

halv-manuel, der var jo ingen grund 

til, at det skulle gå ud over tre 

personer. Bent Breinholt accepterede 

at springe over.  

 Bjørn
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NAVN 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. Korr. Plac.

2 11 7 13 10 18 12 2

1 B4 Hovhannes Tutundjan 1543 0 1 0 0 0 1 1 0 3
1 5 9 8 6 10 18 1

2 D6 Franz Henriksen 1463 1 0 0 0 1 0 1 1 4
4 6 17 14 5 15 9 13

3 B1 Gisli Hardarson 1646 ½ 1 ½ 1 0 1 1 1 6 30,00 3
3 8 16 9 7 5 17 10

4 C6 Per Kühlmann 1441 ½ ½ 1 1 1 0 0 0 4
6 2 14 17 3 4 7 8

5 A1 Bent Kølvig 2153 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
5 3 11 18 2 12 10 12

6 E2 Peer Balken 1250 0 0 ½ 1 0 1 uk uk 2½
8 12 1 15 4 17 5 16

7 C5 Poul Sørensen 1444 1 1 1 0 0 ½ 0 1 4½
7 4 12 2 11 14 16 5

8 D1 Ernst M. Hansen 1346 0 ½ 1 1 ½ 0 1 0 4 DE1
10 14 2 4 13 11 3 18

9 B2 Knud Erik Helleshøj 1615 1 0 1 0 ½ 1 uk uk 3½
9 13 18 11 1 2 6 4

10 C1 Sten Bauers 1499 0 0 1 0 1 1 1 1 5 C1
12 1 6 10 8 9 13 15

11 C2 Bjarne Røhder 1496 1 0 ½ 1 ½ 0 0 ½ 3½
11 7 8 16 18 6 1 6

12 E3 Bendt Breinholt 1000 0 0 0 0 1 0 0 1 2
14 10 15 1 9 16 11 3

13 C3 Niels-Holger Nielsen 1476 0 1 0 1 ½ ½ 1 0 4
13 9 5 3 16 8 15 3

14 C7 Zoran Wisal 1404 1 1 0 0 ½ 1 1 0 4½
16 18 13 7 17 3 14 11

15 D2 Bjørn Gemzøe 1273 0 1 1 1 0 0 0 ½ 3½
15 17 4 12 14 13 8 7

16 E1 Bent Christensen 1229 1 0 0 1 ½ ½ 0 0 3
18 16 3 5 15 7 4 14

17 B3 Bjørn Enemark 1593 1 1 ½ 0 1 ½ 1 1 6 30,50 2
17 15 10 6 12 1 2 9

18 E4 Mr. Mox 0000 0 0 0 0 0 0 0 1 1
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Idrætsnatten i Vanløse 

__________________________________________________ 

 
I Vanløse arrangeredes "Idrætsnatten" 

den 28. maj 2010 og Damhus Skak-

klub deltog. For sent til fribondens 

deadline! Nedenfor ses en artikel i 

VanløsePosten fra den 28. april: 

 

Idrætsnatten. Masser af sjove og nye 

aktiviteter på Idrætsnatten i Vanløse 

fredag den 28. maj, bl.a. levende 

bordfodbold, fægtning og strikke-

konkurrence. 

Vanløse Lokaludvalg er i disse dage 

ved at lægge sidste hånd på pro-

grammet for Idrætsnatten, der afholdes 

i det centrale Vanløse fredag den 28. 

maj. 

 Og igen i år har der været stor 

interesse for Idrætsnatten, så det 

lille område der lukkes af på Jern-

bane Allé og Jydeholmen, forven-

tes at blive tæt pakket med spæn-

dende aktiviteter, fortæller Kim 

Hansen, primus motor i Idræts-

natten. 

 Der er i år tale om en god blanding 

af gamle kendinge, der også har 

været med til de syv tidligere 

idrætsnætter. 

FDF stiller med et levende bord-

fodboldspil, hvor de små fodbold-

figurer er skiftet ud med deltagere 

på Idrætsnatten, og store rafter, 

samt et hus, der er bygget af 2.500 

mælkekartoner. 

 Divas Cheerleaders, der var sidste 

års helt store succes kommer 

naturligvis også, og traditionen tro 

er Kulturstationen Vanløse også 

på banen til Idrætsnatten. 

 

 Kulturstationen får besøg af 

Damhus Skakklub, der udfordrer 

de fremmødte idrætsinteresserede 

til dyst på de ternede felter og til 

snak om skak. Klubben stiller bl.a. 

med veteran-danmarksmesteren 

Niels Møller Rendlev, men under-

streger, at man ikke behøver være 

en rutineret skakspiller for at 

deltage. 

 

Hjernegymnastik  

 En af de nye deltagere er 

Truemax, der holder til på 

Jydeholmen 15. Her står 

programmet på "hjernegymnastik", 

bordtennis, Nintendo Wii og så er 

der mulighed for at opleve "Den 

standhaftige Tinsoldat" af HC 

Andersen, der er kortet ned til en 

10 minutter lang tegnefilm, som 

Truemax har været med til at lave. 

Filmen har vundet flere inter-

nationale priser. 

 Fægteklubben Trekanten deltager 

for første gang, og også her vil der 

være mulighed for selv at prøve 

aktiviteten. 

Nørkleriet har en helt særlig aktivitet 

for de kvindelige deltagere. For her 

skal Vanløses hurtigste strikker findes 

i en konkurrence om at strikke på tid. 

Bjørn  

 

PS. Redaktøren undrer sig lidt over 

det med de ternede felter. Er felterne 

ikke ensfarvede? :)  
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Prøv det! Billig og sjov lynskak! Kom når du kan! Ingen mødetvang! 

 Sted: Foreningshuset, Højnæsvej 63 

 Tid: Alle tirsdage i perioden 15. juni til 3. august 

 Pris: kun kr. 40 (for hele GrandPrix!) 

 

I Lynmix-GrandPrix 2010 spiller vi hver tirsdag en hyggelig lynturnering med 

beskedne præmier. Men derudover kæmpes der om det ærefulde GrandPrix-

mesterskab: 

 

Hver turnering giver GP-point efter placering. De 23 (!) første henholdsvis 30, 26, 

24, 22, 20, 19, 18, ... etc. GP-pts, og de øvrige får hver 1 pt. Desuden kan der være 

mulighed for bonuspoint. 

 

Samlet GP-vinder er den spiller, der har opnået flest GP-point i max. 5 

lynturneringer. En spiller, der har deltaget i 7 turneringer, kan altså bortkaste de to 

dårligste placeringer. Man behøver ikke komme hver gang! 

 

Som noget nyt forsøger vi i år foruden tidsforgave at eksperimentere med blandede 

turneringsformer mv. (Chess960 (Fischer Random), Scheveningen (tema), etc.). 

 

Tilmelding ved fremmøde 
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Kongens sikkerhed 

__________________________________________________ 

 

 

 
 

 

Den 25. maj holdt Morten Møller 

Hansen et spændende foredrag om 

kongens sikkerhed, baseret bl.a. på 

bøger af Larry Christiansen og Iossif 

Dorfmann. Eksemplerne var fra 

faktiske spil, som kan ses på klubbens 

hjemmeside.  

 

Først viste han nogle eksempler set 

fra angriberens side: Hvornår kan det 

betale sig at ofre en officer for at slå 

hul på kongestillingen? I nogle tilfælde 

kunne vi alle se det: alle egne 

officerer på kongefløjen og de for-

svarende på dronningefløjen, spærret 

inde bag egne bønder. I andre tilfælde 

var ofret mere langsigtet. Men flotte 

angrebspartier var det.  Sikkert ikke 

så nemt i praktisk spil! 

 

Og så var der eksempler set fra 

forsvarets side: Hvor skal kongen hen 

for at bringe sig i sikkerhed? Er det en 

god idé at rokere eller skal man 

hellere spadsere over til den anden 

side?  
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Til lykke 
__________________________________________________ 
 

 

Damhus Skakklub ønsker 

 

21. juni 

Leif Jensen 

til lykke  

med de 60 år 

 

 

1. oktober 

Gyula Szücs 

til lykke med 

30 års jubilæum  

 

1. oktober 

Jørgen Larsen 

til lykke med 

30 års jubilæum 

 

1. oktober 

Kim Andersen 

til lykke med 

30 års jubilæum 

 

 

1. oktober 

Knud Hornhaver 

til lykke med 

30 års jubilæum 

1. september 

Bjarne Røhder 

til lykke med 

20 års jubilæum 

 

 

 

  
 

 



48 

Skakkalender                  

_______________________________________ 
 

3. kvartal 2010 Lokaler 
 

  8. juni Sæsonafslutning  EH 

 

 15. juni Lynmix-GrandPrix 1  BK 

 22. juni Lynmix-GrandPrix 2  BK 

 29. juni Lynmix-GrandPrix 3  BK 

 6. juli Lynmix-GrandPrix 4  BK 

 13. juli Lynmix-GrandPrix 5  BK 

 20. juli Lynmix-GrandPrix 6  BK 

 27. juli Lynmix-GrandPrix 7  BK 

 3. august Lynmix-GrandPrix 8  BK 

 

 17. august Efterårs-lyn I  BE 

 24. august Efterårs-lyn II  BE 

 

 31. august Ur-match mod Hvidovre hos Hvidovre EH 

 

 7. september Damhus EMT, 1. runde   EH 

 14. september Damhus EMT, 2. runde   EH 

 21. september Damhus EMT, 3. runde   EH 

 28. september Damhus EMT, 4. runde   EH 

 5. oktober Damhus EMT, 5. runde   EH 

 12. oktober Damhus EMT, 6. runde   EH 
 

 19. oktober Efterårsferie 

   Skaksnakcafé  BK 

   Udsatte partier fra EMT 

 

 26. oktober Damhus EMT, 7. runde   EH 

 28. oktober TORSDAG 

   Træningsmatch mod Vestegnen 

   Leragergård, Vældegårdsvej 30, Glostrup 
 

 2. november Skaksnakcafé  BK 

 

 

   Start 19:30   


