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DM 2011 i Odense 
__________________________________________________ 

 

Bent Kølvig havde i holdturneringen 

scoret 5/5 i de første 5 runder, hvor 

gennemsnittet af hans eget og 

modstandernes ratingtal var 2021. 

Det var nok til et kandidatresultat og 

en adgangsbillet til kandidatklassen i 

DM 2011. Fornemt! 

Men Bent deltog dog ikke. 

 

Det gjorde derimod Niels Møller 

Rendlev, som ville forsvare sit 

danmarksmesterskab i veteranklassen 

fra sidste år. Han var eneste deltager 

fra Damhus overhovedet. 

Veteranklassen havde 12 deltagere og 

der blev 5 runder. Det lykkedes dog 

ikke at genvinde mesterskabet, som i 

år gik til Sven Michelsen fra Esbjerg 

Skakforening med 4½ ud af 5. Niller 

fik en flot udelt andenplads med 3½. 

I sidste runde spillede de to 

mesterskabet, idet Niller ved gevinst 

kunne komme á point med Sven 

Michelsen, men partiet endte altså 

remis. 

Landsholdsklassen havde 10 delta-

gere, deriblandt 3 GM'ere og 6 

IM'ere. Vinder blev GM Allan Stig 

Rasmussen med 6/9. 

 

Nostalgisk tænker redaktøren tilbage 

på Danmarks første stormester, Bent 

Larsen, som døde sidste år. Han var 

kendt i det ganske land, langt uden 

for skakkredse. Nu til dags har vi 10 

stormestre, hvoraf en del knap nok er 

kendt af almindelige skakspillere. 

 

Bjørn 

 

 

 

 
Så er urene startet foto fra www.skak-dm/2011 
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Førsteholdet i anden division! 
__________________________________________________ 

 

BMS II  5½ - 2½ Damhus I   

 

Benjamin Skjoldan 2135 ½ - ½ Søren Boeck Petersen 2238 

Jacob Abildlund Brorsen 2055 ½ - ½ Morten Møller Hansen 2089 

Martin Haubro 2067 1 - 0 Steen Schousboe 1996 

Ib Skovgaard 1957 ½ - ½ Bent Kølvig (R) 2153 

Miriam Frida Olsen 1943 1 - 0 Leif Jensen 1873 

Tom Nicolaj Skovgaard 1940 1 - 0 Jens Akhøj Nielsen 1844 

Carsten Hejberg 1935 ½ - ½ Bjørn Rasmussen 1821 

Kim Nyvang Andersen 1907 ½ - ½ Jørgen H. G. Hansen (R) 1821 

snit   1992    snit   1979 

forventet    4,17 - 3,83    

__________________________________________________ 

 

Før sidste runde lå vi to points foran nr. 2, Øbro II, og 3½ point foran nr. 3, BMS 

II. Men førsteholdet skuffede lidt, og det blev en nervepirrende afslutning, for vi 

tabte tre point mod nr. 3. Det blev kun til fem remis'er, dvs. 2½ point mod BMS 

II, lige nok til at holde dem stangen. 

Og da Øbro II kun fik 4-4 mod bundholdet, så var det også lige akkurat nok til at 

holde dem stangen. Dermed endte alt godt for Damhus, førsteholdet blev nr. 1 i 

sin gruppe og rykker nu op i anden division. Til lykke! 

 

Slutstillingen i gruppen blev følgende: 

1 Damhus I 34 10  mp  

2 BMS II 33½ 11  mp  

3 Øbro II 33½ 9  mp  

4 KS I 28½ 8  mp  

5 Herlev I 28 10  mp  

6 Odysseus II 23 4  mp  

7 Vestegnen I 22 2  mp  

8 Lyngby-Virum I 21½ 2  mp  
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Damhus II - Borgen I: 1 - 7 
__________________________________________________ 

 

 Damhus I  1 - 7  Borgen I 

   

 Nikolaj Benjamin O'hayv 1740 0 - 1  Jacob Pallesen 1871  

 Niels Møller Rendlev 1717 0 - 1  Peter Bang Knudsen (R) 1900  

 Tommy Lundsteen 1632 ½ - ½  Per Würtz Jacobsen 1869  

 Leif Sørensen 1600 0 - 1  Kjeld Hansen 1788  

 Franz Henriksen (R) 1463 0 - 1  Henrik Dyrby Mogensen 1839  

 Henry Lund Jørgensen (R) 1339 ½ - ½  Preben Andersen 1774  

 Søren Hansen (R) 1300 0 - 1  Dennis Christensen 1685  

 Bendt Breinholt (R) 1000 0 - 1  Leif Haugaard Jensen 1327  

 snit   1474     snit   1757  

 forventet    1,41 - 6,59     

__________________________________________________ 
 

Et reservespækket andethold blev i sidste runde kastet for løverne (= det førende 

hold). Holdet kunne hverken rykke op eller ned, og mon ikke det har påvirket 

valget af reserver til denne dag, hvor afbuddene er strømmet ind. 

Kun to remis'er blev det til, nogenlunde som forventet.  

 

 

Slutstillingen i gruppen blev dermed: 

1 Borgen I 41 14 mp  

2 BMS VI 34 11  mp  

3 Brøndbyerne I 34 10  mp  

4 AS04 III 28½ 5  mp  

5 Lyngby-Virum II 27 6  mp  

6 Damhus II 25 8  mp  

7 Tårnby II 20½ 2  mp  

8 Ishøj I 14 0  mp  
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Tredjeholdet rykker op 
__________________________________________________ 

 

 Brøndbyerne II  3½ - 4½  Damhus III   

 

 Jan-Ole Johannesen 1539 0 - 1  Johnny Smidt (R) 1688  

 Søren Klintsø 1520 ½ - ½  Ernst M. Hansen 1526  

 Leif Marcussen 1503 1 - 0  Ole Lergren 1547  

 Bruno Clematide 1371 0 - 1  Sten Bauers 1499  

 Henry Kilian 1332 1 - 0  Per Kühlmann 1441  

 Jens Grum-Schwensen 1282 0 - 1  Poul Busk Sørensen 1417  

 Benny Bent Bengtson 1204 1 - 0  Zoran Wisal (R) 1404  

 Morten S. Dyremose 1191 0 - 1  Jens Carl Hviid (R) 1282  

 snit   1368     snit   1476  

 forventet    2,85 - 5,15     

__________________________________________________ 
 

 

Tredjeholdet lå kun et halvt point foran nærmeste konkurrent, Posten I, som i 

foregående runde gav os et 6½-1½ nederlag. Her i sidste runde fik vi så 4½ point 

mod Brøndbyerne II, men Posten I fik også kun 4½ point mod BMS V, og vi 

holdt således lige akkurat den spinkle føring. En førsteplads til tredjeholdet og 

oprykning. Til lykke! 

 

Slutstillingen i gruppen blev således: 

 

1 Damhus III 29½ 10  mp  

2 Posten I 29 10  mp  

3 Frederiksberg V 26 8 mp  

4 Brøndbyerne II 25½ 6  mp  

5 Valby III 22½ 4  mp  

6 BMS V 20 4  mp  

7 Hvidovre II 14½ 0  mp  

8 Oversidder 0 0  mp  
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Formandens beretning 
__________________________________________________ 

 
Der har været meget at glæde sig over 

i dette første hele år i Damhus 

Skakklub. Niller blev DM i veteran-

klassen, vi stillede med fire hold til 

holdturneringen, førsteholdet rykkede 

op i anden division, tredjeholdet 

rykkede op og fjerdeholdet delte 

første- og andenpladsen med 

Gladsaxe II. 

 

Med denne generalforsamling udgår 

pkt. 16 om den udvidede bestyrelse af 

vedtægterne. Vi har haft en bestyrelse 

på 11 medlemmer for den første 

periode, men skal nu ned på syv. 

Dem, der var interesserede, er der 

blevet plads til. 

 

På KSU's delegeretmøde har vi nu to 

gange fremsat forslaget om at droppe 

fællesafslutningen. Skal vi fremsætte 

det igen? Da tredjeholdet mødte 

Borgen i sidste runde, sagde de, at de 

så frem til denne dag. Så nogle 

klubber synes, at det er en god idé. 

Så vil jeg gerne rose Bjørn Enemark 

for klubbladet fribonden og hjemme-

siden, altid opdateret og aktuel. 

 

Vi har deltaget i Vanløses idrætsnat, 

hvor vi spillede mod folk, der mødte 

frem på biblioteket. Jeg husker en, 

som ville spille mod danmarks-

mesteren. Han var vist ret god. Vi 

havde skrevet at Niller var med, han 

var der ikke på det tidspunkt. I stedet 

kom han så til at spille mod Bent 

Kølvig, som jo også er DM. "Bliver 

jeg så DM, hvis jeg vinder?", spurgte 

han. Sådan var det jo ikke, men han 

vandt nu heller ikke. 

 

Jeg har fået en henvendelse fra 

holdturneringslederen, Peter Olsen, 

om en lærer fra Rødovre, der ønskede 

en halv snes ældre brætter og brikker 

til brug for skoleskak. Det var jeg 

meget positiv overfor, men desværre 

var skolen i Tårnby, så der bliver nok 

ikke tilgang af nye medlemmer på 

den konto. Men jeg synes alligevel at 

vi kunne rydde op i de gamle spil og 

forære nogle væk for at styrke 

skakspillet.  

 

Poul Busk spurgte sidste år, om vi 

stadig havde torsdagene og om der 

kunne arrangeres noget på de dage. 

Det har jeg ikke fået gjort noget ved, 

beklager. Jeg vil tage det op på det 

næste bestyrelsesmøde. 

 

Bent Kølvig anbefalede sidste år 

større præmier til øverste gruppe. 

Morten mente dengang, at det ville 

være nok at reservere øverste gruppe 

til spillere med over 2000 i rating. 

Men det havde ikke den store effekt. 

Der var kun to spillere med over 

2000, og til sidst kun én. Jeg vil 

gerne henstille til klubbens stærke 

spillere, at de møder op til vores 

EMT. Det kan ikke være rigtigt, at 

Dara kommer her og indkasserer
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Formandens beretning 
__________________________________________________ 

 
førstepræmien efter have vundet syv 

af syv kampe uden større modstand. 

Bent Kølvig anbefalede sidste år, at 

vi annoncerede i lokalpressen og 

dermed - som en sidegevinst, måske 

kunne få omtale af vores turneringer. 

 

Vi annoncerede faktisk vinter-turne-

ringen i Rødovre Lokalnyt. Det 

kostede 800 kr. uden at give nogen 

ekstra tilmeldinger, og jeg er ikke 

sikker på, at det gav mere omtale. Det 

blev også foreslået at tale med 

lokalradioen. Det vil jeg prøve i år. 

Mht. aktivitetskalender for det kom-

mende år, så har vi  

 

 venskabsmatch mod Vestegnen  

 venskabsmatch mod Hvidovre  

 Vestvold-turneringen  

 Forårslyn  

 Efterårslyn  

 Forårsturneringen  

 Vinterturneringen  

 EMT-turneringen  

 Et arrangement i Rødovre Centret  

 Morten har i egenskab af klub-

mester spillet to simultaner mod 

spillere fra klubben. Han vandt 

den første 8½-2½ og den anden 

8½-1½.  

 Eneste tab var mod danmarks-

mesteren Niller.  

 Morten vil i foråret spille et parti 

blindt mod de fremmødte af 

klubbens spillere  

 LynmixGrandprix med Bent 

Kølvig  

 og så er der jule- og sommerskak 

med spisning  

Mht. arrangementet i Rødovre 

Centret, så har jeg forsøgt at få en 

aftale med Niels Helveg Pedersen om 

at spille, men hans sekretær havde 

ikke fået den ind i hans kalender, så 

det bliver ikke til noget. Et alternativ 

var at få Søren Boeck Petersen til at 

spille mod FM Flemming Bo Larsen 

fra K41, men det er heller ikke 

lykkedes, for Rødovre Centret har 

aflyst arrangementet. Vi får en dag i 

efteråret. 

 

I Vestvold-turneringen sidste år var 

Vestegnen urørlig. Den kommende 

turnering afholdes af dem. Jeg håber 

at få mange tilmeldinger. 

 

Venskabsmatchen mod Hvidovre 

blev med hele 18 spillere. Vi vandt 

10½-6½ og kunne altså sætte 4 point 

ind på kontoen. Vi noterer kun 

overskydende point og fører nu 5-0. 

Vi spiller til 30. 

 

I venskabskampen mod Vestegnen 

var det svært at matche deres stærke-

ste spillere. Kampen endte 6-6, vi 

tabte på øverste brætter og vandt på 

de nederste.  

 

Femten personer deltog i Bents 

LynmixGrandprix, selv var jeg med 

en enkelt gang og det var vældigt 

fornøjeligt. Peder Herborg vandt den 

samlede turnering foran Eivind Funch 

Carlsen og Franz Henriksen. 
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Formandens beretning 
__________________________________________________ 

 
Morten vandt vinterturneringen sidste 

år med 7 af 7, fulgt af Bent Kølvig og 

Steen Schousboe. Men i år måtte han 

vige for Bent Kølvig. 

 

Og så udløste Nillers DM et ekstra 

tilskud fra kommunen på 1.000 kr. og 

et diplom underskrevet af borgmeste-

ren selv. Desuden har jeg en T-shirt 

til ham, men han har ikke været i 

klubben, når jeg har haft den med, 

kun når jeg ikke har haft den med. 

Niller vil i øvrigt forsvare sit DM. 

Han tager til Odense i påsken for at 

spille. 

 

Ernst
 

 

 

 
foto: Morten 
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Generalforsamling 
__________________________________________________ 

 
Ved generalforsamlingen 22. marts 

2011 var følgende til stede:  

Bent Kølvig (BK), Bendt Breinholt 

(BB), Bjørn Gemzøe (BG), Jens Carl 

Hviid (JCH), Jørgen H. G. Hansen 

(JH), Søren Hansen (SH), Knud Erik 

Helleshøj (KEH), Nikolaj Benjamin 

O'hayv (NBO), Poul Busk Sørensen 

(PBS), Steen Schousboe (SS), Johnny 

Smidt (JS) samt den udvidede besty-

relse: Bjarne Røhder (BR), Bjørn 

Enemark (BE), Ernst M. Hansen 

(EMH), Flemming Bruun (FB), Gisli 

Hardarson (GH), Henry Lund Jør-

gensen (HLJ), Morten Møller Hansen 

(MMH), Ole Lergren (OL), Per 

Kühlmann (PK), Sten Bauers (SB), 

Zoran Wisal (ZW), i alt 11 menige 

medlemmer og 11 bestyrelses-

medlemmer. 

 

Ernst bød velkommen. 

 

Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Steen Schous-

boe, som blev valgt. Han erklærede 

generalforsamlingen lovligt indvars-

let via kalenderen i fribonden fra 

december og via indkaldelsen på 

hjemmesiden. Derefter gav han ordet 

til Ernst. 

 

Formandens beretning 

Se denne andetsteds i bladet. 

 

Herefter åbnede SS for spørgsmål 

relateret til formandens beretning og 

spørgelysten var stor. Mange tråde 

blev åbnet sideløbende og det kneb 

med at få dem afsluttet. 

 

BB spurgte, om arrangementet i RC 

nu var aflyst. Det bekræftede Ernst. 

 

NBO havde flere spørgsmål: 

1) Hvordan kunne det lade sig gøre 

for Posten at få lov til at spille sidste 

runde på forskud? 

2) Det kunne måske skaffe flere 

stærke spillere til EMT, hvis man 

reklamerede for Damhus, når man var 

ude for at spille EMT andre steder. Vi 

er ikke så kendte. 

3) Man kan lave en kort annonce i 

Skakbladet uden at det koster noget. 

4) Hvordan skulle Mortens blindparti 

afvikles? 

 

JS mente, at der kun ville komme 

flere stærke spillere, hvis præmierne 

var større. 

 

JCH nævnte at fjerdeholdet ikke 

spiller så mange kampe og foreslog, 

at man fik gjort noget ved dette. 

EMH henviste til et indsendt forslag. 

 

MMH svarede NBO, at man ved at 

reklamere for Damhus nok kun ville 

gå på strandhugst hos andre klubber, 

ikke skaffe nye medlemmer til skak, 

men måske ville nogle overveje 

dobbelt medlemskab. Han oplyste 

også, at blindpartiet skulle afvikles 

som et konsultationsparti. 
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Generalforsamling 
__________________________________________________ 

 
BB spurgte mere til dette og MMH 

fortalte, at han ville sidde i analyse-

rummet uden bræt og brikker og de 

øvrige i den store sal, hvor de kunne 

snakke sammen. Så kunne man 

kommunikere trækkene ved at sende 

depecher frem og tilbage. 

 

BK sagde, at holdturneringen gik 

over forventning. Vi havde fire hold 

med, fik tre førstepladser og en 

fjerdeplads. Damhus Skakklub bliver 

nævnt på mange klubbers hjemme-

sider. Men der er for mange afbud. 

 

BB anførte hertil, at det gav spillere 

som ham en chance for at deltage. 

BK lagde op til en diskussion om 

holdkampe. Han sagde, at vi i år jo 

havde spillet med en såkaldt libero 

(ham selv), der kunne være reserve på 

forskellige hold. Næste år kan vi med 

søndagskampe i 2. division forvente 

flere afbud. Vi skal have samlet et 2. 

divisionshold. Der vil være nye 

problemer. Man skal køre længere, 

det vil være smart med fælles-

transport. Måske også egen hold-

koordinator til at skaffe reserver og 

transport. 

 

EMH svarede NBO vedr. annoncer i 

Skakbladet. Hvis man tegner en 

annonce, så kommer der også en 

forløber kort inden. Man får ikke 

noget i Skakbladet uden at betale.  

 

BK spurgte også til hjemmekampe i 

2. division om søndagen. Har vi 

lokalerne om søndagen? PK svarede, 

at en af indtægtskilderne for huset 

stammede fra at leje lokalerne ud. 

Men det skulle være muligt at bruge 

lokalerne søndage, hvis de blev 

reserveret i god tid. 

 

NBO mente, at det ikke var fair over 

for Morten med et konsultationsparti, 

når han skulle spille blindt. Han 

foreslog enten et almindeligt (ikke-

blindt) konsultationsparti mod 

Morten eller at Morten spillede blindt 

mod vinderen af gruppe B. 

 

JS var ikke imponeret over, at Morten 

spillede blindt. "Jeg ser heller ikke 

noget, når jeg spiller!", sagde han. 

 

PBS følger op på spørgsmålet om 

torsdagene. EMH lovede at tage det 

op på næste bestyrelsesmøde. 

 

FB svarer på BK indlæg. Det var 

svært at skaffe reserver i sidste runde. 

Jeg måtte overtale folk (HLJ 

bekræftede dette), men det lykkedes. 

Det var nok en god idé at være flere 

om det. Han foreslog BK som 

hjælper. 

 

MMH: Førsteholdet vandt på trods af 

nederlag. Nogle ønsker ikke at spille 

søndage. Vi kommer til at møde 

mange mesterspillere, og det bliver 

svært. Vi bør kvittere for opryk-

ningen med at stille det stærkest 

mulige hold. Der er brug for et 

opsøgende arbejde. 
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Generalforsamling 
__________________________________________________ 

 
Morten spurgte også, hvor mange 

gange vi havde spillet venskabskamp 

mod Hvidovre. EMH og PK i kor: 

Altid! 

 

JS spurgte, hvem af 1. holdets 

spillere, der havde meldt fra pga. 

søndagskampe. MMH svarede, at det 

var Eivind Einersen, Steen Schous-

boe og Benny Roland Petersen. SS 

supplerede med, at han gerne ville 

spille som reserve, men ikke kunne 

binde sig til alle kampe og derfor 

ikke ville være fast mand på holdet. 

 

BK samlede op på en del forskellige 

tråde. 

- mht. reserver, så var det en 

udmærket ordning at have en libero, 

der kunne træde ind flere steder. 

Måske burde der endda være to. 

- mht. reklamer i lokalpressen. Han 

havde sendt referat ind hver gang og 

fire gange havde de bragt det, 

undertiden dog i stærkt redigeret 

form. 

- mht. logo, så var det godt nok hans 

idé, der var blevet valgt som logo, 

men hvor mange havde opdaget, at 

BE havde bearbejdet det efter-

følgende, så det nu fremstod smuk-

kere? 

- mht. EMT-turneringen, så har den 

nu kørt fem gange. Et prestigeprojekt 

fra EMH's side med det formål at 

lokke spillere til klubben. Men er 

dette formål blevet opfyldt? Det 

mente BK ikke. Der er mange af 

klubbens medlemmer, som ikke mø

der op i den periode. Han så hellere 

en anden turneringsform: Spil, når du 

vil. Så kunne man måske få 

klubmedlemmerne at se. 

 

NBO: Mht. til at få folk herud, vi har 

ikke et navn endnu. Reklamér for 

klubben, når du er ude at spille. 

 

Regnskab 

 

BK ønskede inden regnskabet at 

kende den samlede dagsorden. SS 

oplæste denne, herunder at der var 

indkommet i alt 6 forslag. 

 

Herefter præsenterede BR regn-

skabet, som præget af at klubben ikke 

længere skal betale huslejen. Der var 

nogle poster vedrørende gammel 

gæld til KSU fra Vanløse Skakklub. 

Men alt i alt var det et meget positivt 

regnskab. Det var tydeligvis svært for 

kassereren at fastholde sin 

pessimisme! (red.) 

 

BK spurgte til budgettet. SS svarede, 

at det kom efter regnskabet. 

BK talte om rejseudgifter for 1. 

holdet i 2. division. 

 

MMH spurgte til gammel gæld vedr. 

Vanløse og til, hvorfor kontingent-

beløbene til KSU var forskellige fra 

kvartal til kvartal. 

 

BR svarede, at der havde været vrøvl 

med opkrævningerne fra KSU. Der 

manglede specifikation for et kvartal 
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Generalforsamling 
__________________________________________________ 

 
i 2008 og opkrævningen for 2. kvartal 

i 2009 var slet ikke modtaget. Mht. 

de forskellige kvartalsbeløb, så 

skyldtes det, dels ind-/udmeldelser, 

dels at folk skifter status (til pen-

sionist). 

 

BE sagde, at KSU ganske vist havde 

haft en kasserer (Jan Petersen) som 

stod for meget (ungdomsarbejde, 

næstformand, kartoteksfører) og som 

ikke havde check på det økonomiske. 

Ikke desto mindre burde Vanløses 

kasserer have konstateret, at en 

betydelig udgiftspost manglede i 

regnskabet. Det ville general-

forsamlingen også have opdaget, hvis 

der var præsenteret et regnskab for 

Vanløse sidste år. 

 

NBO: vi skal betale hvad vi skylder.  

 

BR svarer, at beløbet nu er betalt. 

 

BE spurgte drillende til minus-

tegnene: når nu sommerafslutningen 

og juleafslutningen stod med minus 

og dermed var "negative udgifter", 

eller om man ville det, egentlige 

indtægter, hvordan skulle man så 

tolke minustegnene i passiverne? Var 

det også "negative forpligtelser", eller 

om man ville det, egentlige tilgode-

havender? Og hvorfor var de så 

trukket fra ved opgørelsen af 

egenkapitalen? 

 

MMH spurgte til de 2.200 i tilgode-

havender. BR svarede, at det var 

ikke-udbetalte præmier til vinter-

turneringen, som der jo allerede er 

betalt indskud til. Altså en periode-

forskydning, fordi turneringen skal 

finansiere sig selv: præmierne skal 

udbetales af indskuddet. 

 

Budgettet 

 

BR åbnede med at sige, at udgifter 

vedr. 2. division ikke var med, da vi 

på budgettidspunktet ikke vidste, at 

vi vandt rækken. 

 

SS ønskede dog først regnskabet 

godkendt af forsamlingen. Det blev 

godkendt. Herefter var der en mindre 

pause, idet kassereren lod klubben stå 

for øl eller vand til de fremmødte. 

EMH spurgte, hvorfor der kun var 

budgetteret med tre hold i hold-

turneringen. 

 

PK spurgte til omkostningerne for 

generalforsamlingen, som var sat 

meget lavt. 

 

PBS spurgte til rejseudgifter for 

førsteholdet. Var der en principiel 

afgørelse at, at klubben ville dække i 

det mindste en del af disse? 

 

NBO støtter forslaget om kompen-

sation for rejseudgifter. 

 

BK foreslår, at kassereren udarbejder 

et nyt budget. 
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Generalforsamling 
__________________________________________________ 

 
FB siger, at dette med rejseudgifter er 

en ny sag, der må drøftes af besty-

relsen. 

  

MMH: Jeg har set på KSU's side, at 

en af modstanderne er Bornholm. Det 

er ikke lige om hjørnet. Andre er 

Helsingør og Køge, det er mere 

overkommeligt. 

 

Flere spørger til muligheden for et 

kommunalt tilskud til rejseudgifter, 

eller et tilskud fra KSU. EMH mener 

ikke, at der er mulighed for andre 

tilskud fra kommunen end det, at vi 

sidder huslejefrit. Men måske kunne 

vi tale med Arbejdernes Landsbank 

(AL). 

 

BB: i Ældresagen får vi tilskud selv 

om vi bor gratis. Og måske kunne 

det, at vi er kommet i 2. division 

motivere et tilskud fra kommunen 

eller AL. 

 

Indkomne forslag 

 

Fra NBO et forslag om ændring af 

betænkningstiden for øverste gruppe 

til 90 min. + 30 sek. pr. træk og til 1½ 

time + ½ time for de øvrige grupper, i 

begge tilfælde for at få en skak-

mæssigt bedre afvikling af slutspillet.  

 

EMH mener, at vi principielt bør 

spille med samme regler som i 

holdturneringen. Har aldrig prøvet at 

spille med 90 min. + 30 sek. pr. træk. 

 

MMH har prøvet denne form og 

synes godt om den. Synes dog også, 

at vi bør matche reglerne i hold-

turneringen. Men i 2. division er 

betænkningstiden 2 timer + 1 time.  

Han genkender i øvrigt punktet, der 

er en evig diskussion på hver eneste 

generalforsamling om betænknings-

tiden. Der er fordele og ulemper ved 

alle systemer. 

 

PK mener, at det må være besty-

relsen, der fastlægger retningslinierne 

for turneringerne. NBO siger, at 

forslaget er nyt, det er hermed 

fremsat, bestyrelsen må afgøre, om 

det skal føres ud i livet. 

 

SS konkluderer, at det overlades til 

bestyrelsen. 

 

Fra NBO et forslag om en betydelig 

opstramning af kommunikationen i 

forbindelse med holdturneringen. 

NBO støttede BK's forslag om en 

libero og at der fremover skulle være 

to personer til at styre reserver og 

kommunikation. 

 

Der var nogen diskussion om et par 

konkrete tilfælde. EMH sagde, at han 

havde grebet ind i et tilfælde og 

skaffet en reserve, hvor han burde 

have overladt det til Flemming. 

JS sagde, at det ikke er noget problem 

i klubben med fremmøde til hold-

kampe. 
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Generalforsamling 
__________________________________________________ 

 
FB: Jeg kan ikke nikke genkendende 

til problemet. Der har været to 

tilfælde af manglende fremmøde, 

beklaget dybt af de pågældende. Det 

har altid været muligt at skaffe 

reserver i stedet for spillere, der har 

meldt afbud. 

 

Alle holdlederne gav udtryk for, at 

kommunikationen med FB var fin, og 

at de altid fik en holdopstilling dagen 

inden kampen. 

 

Fra NBO et forslag om altid at have 

Skakhåndbogen og en styrkeliste i 

spillelokalet ved holdkamp. Egentlig 

ikke et forslag, da det er et krav fra 

KSU. 

 

BK sagde, at sådanne forslag hverken 

kan forkastes eller vedtages. 

 

BE + EMH + MMH: Vi har altid 

styrkelister med til udekampe så vi 

kan tjekke opstillingerne.  

 

BK mente, at disse styrkelister burde 

vises frem til holdkammeraterne. Der 

er flere eksempler på at spillerne ikke 

har vidst, at modstanderne havde 

langt mindre rating. 

 

Fra PBS et forslag om strammere 

afvikling af klubbens turneringer, 

således at alle udsatte partier skulle 

være afviklet før start af fjerde, sjette 

og syvende runde. Vi burde f.eks. 

kunne spille udsatte partier på 

tirsdage i de uger, hvor vi har ude-

kampe, eller på torsdage. 

 

NBO nævnte, at kampe i syvende 

runde ved EMT ikke kan udsættes, 

men eventuelt spilles forud. JCH og 

MMH tilsluttede sig. 

 

PK kunne ikke støtte dette. "Jeg er 

uenig i din rigorisme" sagde han, "Jeg 

er her kun for at lege." 

 

Ernst kommer med et eksempel. 

"Hvad gør vi i sådant et tilfælde?" 

 

Morten glatter ud: Der skal ikke være 

nogen sanktioner. Mon ikke vi alle 

kan gå ind for det, hvis "skal" ændres 

til "tilstræbes"? NBO støtter: I 

Brønshøj siger man: det skal helst 

afvikles ... 

 

PBS: Vi skal ikke være uvenner og 

ikke sige ord efter hinanden selv om 

vi er noget uenige, blot debattere det 

fremlagte. Jeg har sået et frø, så må vi 

se om det spirer. 

 

SS konkluderede, at der havde været 

fortalere for en opblødning af 

forslaget og at resten måtte være op 

til bestyrelsen. 

 

Et forslag fra BG om dobbeltrunde 

for fjerdeholdet, der ellers ville få for 

få kampe.  
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Generalforsamling 
__________________________________________________ 

 
EMH nævnte, at det i år ville have 

været et problem ved afslutningen i 

Tapeten, hvis spillerne fra fjerde-

holdet ikke havde kunnet stille op 

som reserver. JCH modificerede 

forslaget til kun at gælde, hvis der var 

5 eller færre hold. NBO støttede. 

 

EMH var bekymret for, om vi havde 

reserver nok. PBS: Man tager højde 

for alle forhold, når man melder hold 

til. 

 

BE anførte, at det sådan set var et 

forslag til bestyrelsen om at stille 

forslag til KSU om at ændre hold-

turneringen. Enighed om dette.  

Også dette forslag blev overladt til 

bestyrelsen. 

 

Valg 

 

Der skulle vælges formand og to 

bestyrelsesmedlemmer for to år. Ernst 

M. Hansen, Morten Møller Hansen 

og Sten Bauers stillede op og blev 

valgt. Som revisor genvalgtes Bendt 

Breinholt. 

Ligeledes skulle der vælges kasserer 

og tre bestyrelsesmedlemmer for ét 

år. Det blev Bjarne Røhder, Flem-

ming Bruun, Ole Lergren og Bjørn 

Enemark. 

Som suppleanter til bestyrelsen 

valgtes Gisli Hardarson og Henry 

Lund Jørgensen. Som revisor-

suppleant valgtes Knud Erik Hel-

leshøj. 

Som delegeret til Foreningshusets 

repræsentantskab genvalgtes Per 

Kühlmann. 

Ingen modkandidater, valghandlingen 

tog omkring et minut. 

 

Eventuelt 

 

JS rejste igen spørgsmålet om nøgler 

og efterlyste nogen, som var indstillet 

på at være i klubben på sene tids-

punkter. 

 

EMH talte om den kommende 

Vestvold-turnering og efterlyste del-

tagere. EMH spurgte igen, om vi 

skulle fremsætte forslaget om sidste 

runde på ny. 

 

NBO sagde, at man i sin tid kunne få 

støtte til at blive turneringsleder. 

Gjaldt dette stadig? Støttede i øvrigt 

det med nøgler. 

 

MMH: Vi har 10 nøgler. Der er 

skrevet under for de enkelte nøgler, 

men måske kan man aftale at låne. 

Alle burde have sin nøgle med. Og ja, 

vi burde genfremsætte forslaget. 

 

EMH sagde om kampleder-uddannel-

sen, at klubben betaler hvis man 

består. Ellers må man selv betale. 

 

Herefter lukkede SS generalforsam-

lingen og takkede for god ro og 

orden. 

Bjørn 
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fotos: Morten
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Nye ratingtal april 2011 
__________________________________________________ 

 
  Intern rating Intern rating DSU-tal 

  nov 2010 +/- apr 2011  

       

1  Bent Kølvig 2236 4 2240 2172 

2  Søren Boeck Petersen 2194  2194 2250 

3  Morten Møller Hansen 2136 6 2142 2060 

4  Eivind Einersen 2142  2142 2096 

5  Benny Roland Petersen 1996  1996 1990 

       

6  Jens Akhøj Nielsen 1989  1989 1862 

7  Søren Drejfeldt 1984  1984 1922 

8  Leif Jensen 1968  1968 1825 

9  Steen Schousboe 1974 -16  1958 2015 

10  Peter Rank 1837  1837 1742 

       

11  Jørgen H.G. Hansen 1822  1822 1743 

12  Gyula Szücs 1822  1822 1816 

13  Bjørn Rasmussen 1816  1816 1835 

14  Jørgen Larsen 1790  1790 1799 

15  Niels Møller Rendlev 1771  8 1779 1692 

       

16  Nikolaj Benjamin O´hayv 1737 17 1754 1822 

17  Jan Ejler 1748  1748 1694 

18  Frank Krieger Jensen 1735  1735 1700 

19  Kim Andersen 1725  1725 1700 

20  Tommy Lundsteen 1725  1725 1616 

       

21  Sten Bauers 1708  9 1717 1542 

22  Eigil Asanta 1693  1693 1685 

23  Gisli Hardarson 1672   3 1675 1614 

24  Bjørn Enemark 1702 -34 1668 1510 

25  Peder Herborg 1667  1667 1618 

       

26  Poul Busk Sørensen 1609   51 1660 1509 

27  Johnny Smidt 1657  1657 1681 

28  Ole Lergren 1665 -13 1652 1610 
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Nye ratingtal april 2011 
__________________________________________________ 

 
  Intern rating Intern rating DSU-tal 

  nov 2010 +/- apr 2011 apr 2010 

       

29  Leif Sørensen 1645 -21 1624 1648 

30  Flemming Bruun 1617  1617 1600 

 

31  Ernst Mader Hansen 1476 137 1613 1594 

32  Bjarne Røhder 1529   25 1554 1478 

33  Henry Lund Jørgensen 1565 -16 1549 1316 

34  Jens Bager 1548  1548 1533 

35  Judith Katz 1544  1544 1490 

 

36  Johnny Andersen 1519  1519 1512 

37  Hovhannes Tutundjan 1519 -16 1503 1543 

38  Lars Sørensen 1500  1500 1500 

39  Klaus Mortensen 1497  1497 1506 

40  Knud Erik Helleshøj 1617 -122 1495 1505 

       

41  Zoran Wisal 1437 27 1464 1375 

42  Niels-Holger Nielsen 1443  1443 1355 

43  Franz Henriksen 1431 11 1442 1443 

44  Per Kühlmann 1445 -7 1438 1320 

45  Bjørn Gemzøe 1374 47 1421 1397 

       

46  Ejvind Funch Carlsen 1412  1412 1386 

47  Per Andersen 1397  1397 1397 

48  Jens Carl Hviid 1425 -31 1394 1386 

49  Knud Hornhaver 1371 2 1373 - 

50  Søren Hansen 1294 14 1308 1300 

 

51  Alex Juel 1300  1300 - 

52  Bent Christensen 1234 -49 1185 1157 

53  Bjørn Johansen 1182  1182 1259 

54  Jesper Klitmose Holm 1151  1151 1196 

55  Leif Clausen 1150  1150 - 

 

56  Bendt Breinholt 1000  1000 1000 
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Vestvold 
__________________________________________________ 

 
Der var kun 7 hold denne gang, to fra Vestegnen, to fra Brøndbyerne, og tre fra 

Damhus. Vestegnens førstehold plejer at være helt suveræne, men er denne gang 

mindre dominerende. Dog rigeligt til at ligge solidt i spidsen! 

 

1. runde 

 

1. holdet var oversidder i første 

runde. I anden mødte de Vestegnen I 

som vandt 4-0. I 3. runde vandt de   

3-1 over Damhus III. 

 

2. holdet tabte i første runde til 

Vestegnen I med 3 - 1. Poul Busk 

vandt sit parti. Stor ros til Ole 

Lergren som tabte på tid til Muham-

mad Ali, som havde 2 minutter 

tilbage. Som Ole sagde: han startede 

med at notere trækkene. Det holdt 

han hurtigt op med. Oversidder i 2. 

runde. I sidste runde vandt vi over 

Vestegnen II 2½-1½. Poul vandt igen 

samt Ole, Ernst fik et halvt. 

 

3. holdet: Søren Hansen kom ikke, så 

jeg ringede til Ejvind, inden for 20 

min. stod han der klar til anden 

runde. Det viste sig, at det var gået 

lidt for hurtigt, inden for få træk satte 

Ejvind sin dame direkte i slag. 

Første runde tabte de med 3 mand 

1½-2½ til Brøndby I. I anden runde 

2-2 mod Brøndby II. I 3. runde blev 

det 1-3 til Damhus I. Her var det 

Gemzøe, der med gevinst over Leif 

Sørensen, var helten. Jens Hvid er 

også godt kørende med 2 gevinster. 

 

2. runde 

 

Vestegnen vandt som sædvanligt A 

gruppen (med et forspring på 6 

point!). Som en fin nummer 2 kom 

Damhus I, toende præmie bræt og 

brikker. 

 

Gruppe B blev vundet af Damhus II, 

et ur får vi som første præmie. 

Det mest overraskende var, at Ejvind 

fik ½ mod Muhammad Ali. Ejvind 

havde stort set ikke brugt nogen tid, 

hvor Muhammad havde brugt næsten 

sin. 

 

God turnering, hyggeligt sted. Jeg 

bød alle velkommen hos Damhus til 

næste år. Svend Hove efterlyste de 

bedste spillere fra Damhus og håbede 

de stiller op på vores hjemmebane. 

 

Ernst 
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Vestvold 
__________________________________________________ 

 
1. holdet 

1821 Jørgen H.G. Hansen 

1688 Johnny Smidt 

1645 Leif Sørensen 

1612 Knud Erik Helleshøj 

 

2.holdet 

1547 Ole Lergren 

1526 Ernst Mader Hansen 

1499 Sten Bauers 

1491 Poul Busk Sørensen 

 

 3. holdet 

 1412 Eivind Funch Carlsen 

 1282 Jens Carl Hviid 

 1280 Bjørn Gemzøe 

 1000 Bendt Breinholt 

 

 

NAVN rating 1 2 3 4 5 6 Pts. Plac.

2 5 7 8 3 4

1 Damhus III A 1½ 2 1 3 ½ ½ 8½ B3
1 6 3 4 5 8

2 Brøndbyerne I A 2½ 2½ 1½ 1½ 3½ 3 14½ A3
4 7 2 5 1 6

3 Vestegnen I A 3 4 2½ 4 3½ 4 21 A1
3 8 6 2 7 1

4 Damhus II B 1 3 2½ 2½ 1½ 3½ 14 B1
6 1 8 3 2 7

5 Brøndbyerne II B 1½ 2 3 0 ½ ½ 7½ B4
5 2 4 7 8 3

6 Vestegnen II B 2½ 1½ 1½ 1 3 0 9½ B2
8 3 1 6 4 5

7 Damhus I A 3 0 3 3 2½ 3½ 15 A2
7 4 8 1 6 2

8 Mr. Mox * 1 1 1 1 1 1 6  
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Vestvold 
__________________________________________________ 

 
Hvid: Mohammad Ali, Vestegnen 2234 

Sort: Eivind Funch Carlsen 1386 
Vestvold 2011 Glostrup (3.1), 14.04.2011  [BK] 

 

1. e4 g6  2. d4 Lg7 3. f4 d6  4. Sc3 

Sf6  5. Sf3 a6  6. Ld3 Lg4?!  

Lidt usædvanligt. Sort må tænke på 

kongens sikkerhed: rokade!  

7. h3 [I det eneste parti i databasen 

med denne stilling skete: 7. 0–0 0–0 

8. Le3 Sbd7 9. h3 Lxf3 10. Dxf3 c6 

11. e5 Se8 12. Dg4 e6 13. De2 Sb6 

14. Se4 Sd5 15. Ld2 Se7 16. Kh1 Sf5 

17. Df2 dxe5 18. dxe5 Sc7 19. La5 

De7 20. g4 Sh6 21. Lb6 Tfb8 22. c4 

Lf8 23. Lc5 Dd8 24. Sf6+ Kg7       

25. Lxf8+ Kxf8 26. Tad1 De7 27. g5 

Sf5 28. Lxf5 Dxf6 29. exf6 gxf5     

30. Dh4 1–0 H Kuda - O Hach / 

Vienna 2005/EXT 2008] 

 

7... Lxf3  8. Dxf3 Sc6  9. Le3 Sb4?! 

Mange spillere har en lidt overdreven 

respekt for løberparret og vil gerne 

ofre et udviklingstempo for at u-

skadeliggøre det. [En mere tiltalende 

spillemåde er 9... e5 10. dxe5 dxe5 

11. 0–0–0 exf4! 12. Lxf4 Sd7 for at 

sætte sig fast på e5.]  

 

10. 0–0–0 Sxd3+  11. Txd3  

Med bedst udvikling og stærkt 

bondecentrum står hvid allerede med 

store gevinstchancer.  

 

11... c6  12. e5 Sd7  13. Te1?!  

[Såvel 13. Kb1 som 13. h4 og         

13. d5!? var gode træk. Det er lidt for 

tidligt at vælge kongetårnets place-

ring.  

Især når man ser, at efter 13... 0–0 

kan hvid spille 14. h4! og angreb i h-

linjen.]  

 

13... d5  14. g4 [14.f5!] 14... Sb6?! 

[14...e6 var det relativt bedste 

forsvar. Springeren bør have kontakt 

med kongefløjen.]  

15. f5 Sc4? Rokade! 16. f6?! 

[16.Lg5!] 16... Lf8! 17. e6? 

Mohammad i det romantiske hjørne! 

Hvor kønt det end er, fungerer det 

ikke rigtig. Efter 17. fxe7 Lxe7        

18. Lf4 Da5  19. Kb1 Db4  20. b3 

Sa3+  21. Kb2 h6 ville hvid stadig stå 

bedst. Man kan gætte på under-

vurdering af modstander. 

 

 
sort trækker 

 

17... exf6! [17...fxe6? 18.f7+ Kd7 

19.Kb1 (pointe:  19... e5 20. Sxd5!)] 

 

18. Lg5 Le7 19. exf7+ Kxf7 20. Lh6? 

Meget bedre var 20.b3! Kg7! 21.Lh4 

Sa3 22.Tde3 Lb4 23.Tf1 Tf8 24.Te6  
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Vestvold 
__________________________________________________ 

 
Kg8 25.Txf6 Sb5! med modchancer 

for sort. 

 

20... Te8 21. b3?? [21.Kb1!]        

21... La3+  22. Kd1 Sb2+  23. Kd2 

Txe1  24. Kxe1 Sxd3+  25. Dxd3 

Lb4 [25...f5! med trussel på h4 vandt 

hurtigt.]  

 

26. Kd1 Lxc3 [26...Da5!] 27. Dxc3 

De7  28. Kc1 Te8 [28...g5! 29.h4 

Te8! 30.hxg5 De1+] 

29. Kb2? [29.Ld2] 29... g5  30. h4 

Kg6?! [30... gxh4 31.Dh3 De1]       

31. hxg5 fxg5 [31... De3!] 32. Dh3 

Kf6?? [32...Tg8! 33.Dh5+ Kf6–+] 

33. Df3+ Ke6? [33... Kg6  34. Dh3 

Tg8–+] 34. Df5+ Kd6  35. Lxg5 De4  

[35... De6  36. Dxh7 Dxg4  37. Dg6+ 

De6=] 36. Lf4+ Ke7  37. Lg5+ 

Remis ved trækgentagelse! ½–½ 

 

Eivind: Jeg er lidt flov over ikke at 

sørge for at vinde, men jeg blev nok 

lidt for benovet over at komme foran 

mod Mohammad. Jeg blev for nervøs 

for, at han kunne snøre mig. Hvis jeg 

ikke havde vist min sædvanlige svag-

hed mht. tiden og ikke været så be-

novet af modstanderens rating, havde 

jeg nok vundet.  

Eivind 

 

 

__________________________________________________ 

Forårsturneringen 
__________________________________________________ 

 
Poul Busk foreslog redaktøren at lade Mr. Mox annoncere efter en vikar, og det 

lykkedes! Bjørn Johansen meldte sig til de resterende seks runder og var også 

villig til at spille de første to som udsatte partier. Såvel Sten Bauers som Franz 

Henriksen accepterede at sætte deres afbuds-point på spil, for Stens ved-

kommende med det resultat, at han tabte det på tid. 

 

På grund af Kristi Himmelfartsdag og fredagen efter ligger redaktionens 

deadline inden sidste spilledag i forårsturneringen. På næste side vises 

stillingen efter 6 af de 8 runder. 
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Forårsturneringen
 

__________________________________________________ 

 

NAVN 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts.

B2 C3 C4 B8 B1 B7 B5

1 A1 Bent Kølvig 2240 1 1 1 1 1 1 6
D1 D3 B7 B5 A1 B2 B6

2 B1 Jan Ejler 1748 1 1 ½ 1 0 1 4½
A1 E1 E2 D2 B7 B1 C1

3 B2 Gisli Hardarson 1675 0 1 1 1 ½ 0 3½
E2 C4 B4 C2 C3 E4 B8

4 B3 Bjørn Enemark 1668 1 0 ½ 0 ½ 1 3
C5 B8 B3 C3 C1 C2 C4

5 B4 Poul Busk Sørensen 1660 1 0 ½ 1 0 1 3½
D2 B6 D3 B1 C2 C1 A1

6 B5 Ole Lergren 1652 ½ 1 1 0 1 1 4½
D3 B5 E1 C5 C4 C6 B1

7 B6 Leif Sørensen 1624 0 0 1 1 1 1 4
C1 C2 B1 C4 B2 A1 C6

8 B7 Ernst M. Hansen 1613 1 1 ½ 1 ½ 0 4
E4 B4 D2 A1 C6 C3 B3

9 B8 Sten Bauers 1708 0 ½ ½ 0 0 1 3
B7 C6 C5 D3 B4 B5 B2

10 C1 Hovhannes Tutundjan 1503 0 ½ 1 1 1 0 3½
C6 B7 C3 B3 B5 B4 C5

11 C2 Knud Erik Helleshøj 1495 1 0 ½ 1 0 0 2½
E1 A1 C2 B4 B3 B8 E3

12 C3 Zoran Wisal 1464 1 0 ½ 0 ½ 0 2
E3 B3 A1 B7 B6 D2 B4

13 C4 Niels-Holger Nielsen 1443 1 1 0 0 0 1 3
B4 E4 C1 B6 E1 E3 C2

14 C5 Franz Henriksen 1442 0 1 0 0 1 1 3
C2 C1 D1 E2 B8 B6 B7

15 C6 Per Kühlmann 1438 0 ½ 1 1 1 0 3½
B1 D2 C6 E4 E3 D3 E1

16 D1 Bjørn Gemzøe 1421 0 0 0 1 1 ½ 2½
B5 D1 B8 B2 E4 C4 D3

17 D2 Jens Carl Hviid 1394 ½ 1 0 0 1 0 2½
B6 B1 B5 C1 E2 D1 D2

18 D3 Søren Hansen 1308 1 0 0 0 1 ½ 2½
C3 B2 B6 E3 C5 E2 D1

19 E1 Kurt Achen 1200 0 0 0 1 0 1 2
B3 E3 B2 C6 D3 E1 E4

20 E2 Daniel Stentsøe 1041 0 1 0 0 0 0 1
C4 E2 E4 E1 D1 C5 C3

21 E3 Bendt Breinholt 1000 0 0 0 0 0 0 0
B8 C5 E3 D1 D2 B3 E2

22 E4 Bjørn Johansen 1082 1 0 1 0 0 0 2  
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Morten - Damhus: 8½ - 1½ 
__________________________________________________ 

 
Ved simultan mod klubmesteren, Morten 

Møller Hansen, stillede ti af klubbens 

medlemmer op. Morten vandt 8 partier, det 

var mod Bendt Breinholt, Bjarne Røhder, 

Franz Henriksen, Jens Carl Hviid, Leif 

Sørensen, Per Kühlmann, Poul Busk 

Sørensen og undertegnede. Han spillede 

remis mod Knud Erik Helleshøj og tabte til 

Sten Bauers. Et flot resultat! 

Bjørn 
 

 
 

 
 fotos: Bjørn 



26 

Til skræk og advarsel 
__________________________________________________ 

 
fra Bent Kølvig har jeg modtaget 

 

I forårsturneringen blev mit parti mod 

formanden en meget kortvarig affære. 

Men inden vi ser hvorfor, skal vi lige 

betragte de første træk af et helt andet 

parti fra 2007: 

 

Sanchez Delgado - Antoli Royo: 1.e4 

c5. Siciliansk, det mest spillede sorte 

svar på 1. e4. 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4  

4. Sxd4 Dc7 5. Sc3 e6 6. Le2 a6      

7. 0–0 b5 8. Le3 Lb7 9. Sb3 Sf6, 

hvorefter brikkerne stod således: 
 

 
 

og efter fortsættelsen 10. Sc5 Lc8 11. 

f3 d6 12. Sd3 Lb7 spillede man 

yderligere 38 i denne forbindelse 

ligegyldige træk, og sort vandt. 

 

Nu til mit opgør med Ernst i 6. runde. 

Det var en helt anden åbning. 

 

Kølvig – Hansen. 1. c4 Sf6 2. Sc3 d5 

3. cxd5 Sxd5. Det her minder meget 

om Ernsts favoritåbning, Grünfeld. 

Nu måtte jeg hellere se at komme ud 

af hans teorikundskaber: 4. Da4+!? 

Sc6 5. Sf3 Sb6 6. Dc2. 

   

Stille og roligt. Andre har her spillet 

6. Dh4 e5 7. Dxd8+ Kxd8 8. Sg5 Ke8 

9. Sb5 Ld6 10. Se4 Ke7 med 

skiftende succes. 6... e5 7. a3 Le7 8. 

e3 0–0 9. b4 Le6 10. Lb2. Og så 

kigger vi på det: 

 
 

 
 

Ved at sammenligne de to diagram-

stillinger ser vi, at de praktisk taget er 

helt ens! Jeg var ikke klar over, om 

Ernst var klar over, at vi nu spillede 

siciliansk. Men jeg var ikke utilfreds. 

Den åbning mener jeg at kende bedre 

end ham. 

 

For at fortsætte som i den første 

stilling skulle han nu komme med 

10... Sc4. Men han var nok lidt 

bekymret over min trussel 11. b5 og 

slag på e5, så der kom i stedet 10...f6 

11. Ld3!? Noget provokerende.  
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Til skræk og advarsel 
__________________________________________________ 

 
Efter 11... g6 ville jeg ’ofre’: 12. 

Lxg6 hxg6 13. Dxg6+ Kh8 14. 

Dh6+Kg8 og tage remisen. Det havde 

jeg råd til, da jeg førte turneringen 

stort. Og da jeg af private årsager 

gerne ville tidligt hjem! Dog ville jeg 

nok lige kigge lidt på den nok lidt for 

vovede angrebsfortsættelse 15. h4?! 

 

Faktisk forventede jeg svaret 11... 

f5!? som fremtvinger 12. b5 Sa5! 

(12... e4? 13. Sxe4! fxe4 14. Lxe4 

med sjovt spil. f.eks. 14... Sa5? 15. 

Lxh7+ Kh8 16. Lxg7+ Kxg7 17. 

Dg6+ Kh8 18. Dh6 Tf7 19. Lf5+ og 

vinder) 13. Sxe5 Dd6 med lige 

chancer. 

 

I stedet fik vi en kort slutning: 11... 

h6?? Uha! Svækkede lyse felter! 12. 

Sh4 Dd7?? UhaUha. Han ser intet. 

13. Lh7+.  

Det koster sort dyrt, så: 1–0 

 

Bent

 
__________________________________________________ 

Forårslyn 
__________________________________________________ 
 

Ved forårslyn-turneringen 29. marts fik Bent Breinholt ram på Bjørn Gemzøe. 

Den samlede stilling ses nedenfor. 

 

  point   plac. 

Bent Kølvig 8½ 1 

Franz Henriksen 7 2-3 

Ejvind Funch Carlsen 7 2-3 

Johnny Schmidt 6½ 4 

Niels Møller Rendlev 5 5 

Sten Bauers 4 6 

Leif Sørensen 3 7 

Bjørn Gemzøe 2 8-9 

Gisli Hardarson 2 8-9 

Bendt Breinholt 1 10 

 

 

 

 
 kaffekrus til brug  

 ved lynturneringer 
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7 ratingpoint i Valby 
__________________________________________________ 

 
For andet år i træk deltog jeg i en 

koordineret turnering i Valby – et 

hyggeligt arrangement, hvor man 

spiller alle-mod-alle i 6-mands grup-

per. Det betyder altså 5 partier, og det 

forventede resultat er udregnet på 

forhånd. 

Det var ellers ikke de bedste minder, 

jeg havde fra deltagelsen i 2010. Jeg 

havnede i en gruppe, hvor jeg som 

den højest ratede skulle score 3,6 

point for at bevare mit ratingtal. Da 

jeg kun vandt 3 og tabte 2 partier, 

kostede det 27 dyrebare ratingpoint. 

På anden vis har jeg dog rigeligt 

vundet det tabte tilbage, så Valby 

Skakklub fik også i år fornøjelsen af 

min ringhed. 

Denne gang var betingelserne lidt 

lysere, idet en megen homogen 

gruppe stillede krav om en score på 

2,35. Da jeg kender de interne regler i 

Damhus Skakklub, hvor general-

forsamlingen i 2010 besluttede at 

refundere turneringsindskuddet op til 

max. 200 kr., hvis man scorer mere 

end forventet i en koordineret tur-

nering, øjnede jeg muligheden for en 

”gratis” deltagelse (en evt. præmie 

ville ligefrem betyde overskud). 

Med hiv og sving opnåede jeg 2,5 

point – en ratinggevinst på 7. Eneste 

forhindring for at få udbetalt er-

kendtligheden fra vores egen klub er 

herefter at kommentere et af mine 

partier fra Valby. Da jeg af natur er 

en sparsommelig person, må jeg altså 

krybe til korset, selv om jeg ikke har 

noget epokegørende at berette. 

De 2,5 point var resultatet af 2 

vundne, 2 tabte og 1 remis. 

I første runde var Flemming Dyre-

mose så venlig at sætte en officer i 

slag, efter at jeg faktisk var kommet 

bagefter i udvikling, fordi jeg som 

sort blandede to indiske varianter 

sammen. 

Andet parti var egentlig femte runde, 

da jeg på grund af højere prioriterede 

gøremål ellers måtte melde afbud. 

Turneringslederen havde været så 

venlig at give mig vores ærede med-

lem Knud Erik som modstander i den 

runde. En tirsdag aften i klubbens 

lokaler på Højnæsvej spillede jeg som 

hvid helt konsekvent på remis og 

benyttede alle muligheder for af-

bytning, så vi efter 25 træk kun havde 

hver en springer og 6 bønder tilbage. 

Desværre gav den sidste afbytning af 

de sortfeltede løbere Knud Erik en 

stillingsfordel, han som kendt slut-

spilshaj udnyttede til gevinst. Derved 

bidrog jeg til hans pæne ratinggevinst 

på 32 point – måske et rimeligt hono-

rar for, at han gav mig kørelejlighed 

til fire runder (at jeg så også hver 

gang måtte finansiere hans kaffe med 

4 kr., ødelægger ikke vore gode rela-

tioner). 

Tredje parti mod Stig Syndergaard 

udviklede sig stille og roligt, men i 

slutspillet med hver 15 minutter 

tilbage mente jeg at se en bonde-

gevinst – i stedet kostede det et tårn, 

da den formastelige bonde var dæk-

ket af en løber! Så det var endnu et 

tab på kontoen. 
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7 ratingpoint i Valby 
__________________________________________________ 

  
Herefter var situationen klar: Mini-

mum 1,5 point i de to sidste runder. 

Det lykkedes ved gevinst over Jens 

Westergaard og remis mod Jørgen 

Roed. 

Ingen af mine fem partier i Valby vil 

forandre skakhistorien. Faktisk er jeg 

lidt flov over at skulle vise blot af 

dem. Når det nu skal være (pengene 

venter forude), må det blive gevinst-

partiet, som bragte lidt af humøret 

tilbage. 

 
Hvid: Poul Busk Sørensen, Damhus 

Sort: Jens Westergaard, Hvidovre 

 

1. d4 Sf6 2. c4 d6 

3. Sc3 e6 4. e4 Le7 

Vil sort have en pindsvine-stilling? 

 

5. Sf3 0-0 6. Ld3 Sc6 

7. a3 e5 8. d5 Sb8 

Gode spildte kræfter for sort? 

 

9. 0-0 Lg4 10. h3 Lh5 

Trækket g4 fristede mig ikke, da sort 

måske kunne finde på at ofre en 

officer for to bønder og en åben 

kongestilling. 

 

11. Le2 a5 12. Le3 Sbd7 

13. Sd2  Lg6 14. b4 axb4 

15. axb4 Txa1 16. Dxa1 Da8 

Sort kan bytte dronninger, men det 

giver blot hvid en åben tårnlinje. Jeg 

fortsætter med et løbertræk, der dæk-

ker på bonden på e4 og frigør en 

springer til andre opgaver. 

 

17. Ld3 b6 (?) 

Det er vist ikke sorts bedste træk. Jeg 

frygtede mere c6 eller c5. Nu går hvid 

til angreb på dronningefløjen. 

 

 

hvid trækker 

 

18. Sb5 Db7 19. Da7 Tb8 

20. Dxb7 Txb7 21. Ta1 h6  

Sort prisgiver Bc7 uden kamp. Se8 

må være bedre! 

 

22. Ta8+ Kh7 23. Tc8 Tb8 

24. Txb8 Sxb8 25. Sxc7 Ld8 

Nu ryger der endnu en bonde! 

 

26. Lxb6 Sfd7 27. La5 f6 

28. Sb3 Le7 29. b5 Lf7 

30. Sa6 Le8 31. Lc7 Opg. 

 

Når jeg trods elendigt spil i mindst to 

partier kunne vinde rating, er det 

nærliggende at få den tanke, at der 

ved påpasseligt spil er mere at hente i 

andre koordinerede turneringer. Der-

for har jeg allerede tilmeldt Brøndby 

EMT, som starter ultimo august, og 

vor egen EMT fra 6. september. 

Poul
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Damhus-Morten (blindt):½-½ 
__________________________________________________ 

 
Morten havde tilbudt at spille blindt 

mod de fremmødte og det klarede han 

fint! Der var ganske vist for meget 

larm i analyserummet (øl-/sodavands-

automaten), så han flyttede ind i 

køkkenet, kun med et skakur ved sin 

side. 

De fremmødte var: Bendt Breinholt, 

Bent Kølvig, Gisli Hardarson, Johnny 

Smidt, Knud Erik Helleshøj, Niels-

Holger Nielsen, Poul Busk Sørensen, 

Sten Bauers og undertegnede. Gisli 

fungerede som kurér ved at bringe 

trækkene frem og tilbage og deltog 

næsten ikke i spillet. 

 

Vi var blevet enige om 1½ time til 

hver side, og Mortens ur skulle være 

det gældende. Vi diskuterede træ-

kmulighederne og valgte træk ved af-

stemning. Hermed blev det naturlig-

vis sværere at følge en plan! 

 

Bent og Niels-Holger forlod os efter 

23 træk, så slutspillet blev spillet af 

en lille kreds. Partiet blev yderst 

korrekt. Fritz har ikke kunnet påpege 

et eneste træk, der har kostet blot en 

halv bonde. 

 

hvid: Damhus   

sort:  Morten   
 

1. e4 c5 2. Sf3 d6  

3. c3 Sf6 4. Dc2 Dc7  

5. Lc4 e6 6. d4 a6  

7. e5 Sfd7 8. exd6 Lxd6  

9. Le3 b5 10. Ld3 Sf6  

11. dxc5 Lxc5 12. Lxc5 Dxc5  

13. Sbd2 Lb7 14. 0-0 Sbd7  

15. Se4 Sxe4 16. Lxe4 Lxe4  

17. Dxe4 0-0 18. Tfd1 Sf6  

19. Dd4 Dxd4 20. Txd4 Tfd8  

21. a4 Sd5 22. Kf1 f6  

23. Tad1 Tdb8 24. T1d2 Ta7  

25. Se1 Tc7 26. Sd3 Tc4  

27. Txc4 bxc4 28. Sc5 Kf7  

29. Sxa6 Ta8 30. Sc5 Ta5  

31. Se4 Txa4 32. g3 Ke7  

33. Ke2(=) 

 

 
sorts tur 

 

På dette tidspunkt havde vi 7 minutter 

tilbage, Morten 12. Vi valgte at til-

byde remis, da man ikke kan spille 

lyn, når der går en del tid med at 

aflevere/modtage trækkene og vi des-

uden skulle blive enige først.  

Men remis kunne begge parter vist 

også være tilfredse med. Flot af 

Morten at kunne holde stillingen i 

hovedet og hele tiden finde gode 

træk. 

Bjørn 



31 

Til lykke 
__________________________________________________ 
 

 

Damhus Skakklub ønsker 

 

8. august 

Leif Clausen 

til lykke 

med de 80 år 

 

 

17. august 

Bjørn Enemark 

til lykke 

med de 70 år 

 

 

1. september 

Tommy Lundsteen 

til lykke med 

20 års jubilæum 
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Skakkalender                       

_______________________________________ 
 

3. kvartal 2011 Lokaler 
 

  7. juni Sæsonafslutning  EH 

 

 14. juni Lynmix-Grandprix 1  BK 

 21. juni Lynmix-Grandprix 2  BK 

 28. juni Lynmix-Grandprix 3  BK 

 5. juli Lynmix-Grandprix 4  BK 

 12. juli Lynmix-Grandprix 5  BK 

 19. juli Lynmix-Grandprix 6  BK 

 26. juli Lynmix-Grandprix 7  BK 

 2. august Lynmix-Grandprix 8  BK 

 

 16. august Efterårs-lyn I  EH 

 23. august Efterårs-lyn II  EH 

 

 30. august Ur-match mod Hvidovre hos Hvidovre  

 

 6. september Damhus EMT, 1. runde   EH 

 

 10. september LØRDAG, arrangement i RC   

 

 13. september Damhus EMT, 2. runde   EH 

 20. september Damhus EMT, 3. runde   EH 

 27. september Damhus EMT, 4. runde   EH 

 4. oktober Damhus EMT, 5. runde   EH 

 11. oktober Damhus EMT, 6. runde   EH 
 

 18. oktober Efterårsferie 

   Skaksnakcafé  BK 

   Udsatte partier fra EMT 

 

 25. oktober Damhus EMT, 7. runde   EH 

  

 1.? november Træningsmatch mod Vestegnen SB 

 

   Start Lynmix-Grandprix: 19:15 

 Start EMT: 19:00    


