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KLÅGE ORD 

 
 

 

Dette nummer er det sidste Interne Træk for Rødovre Skakklub. Der er denne gang 

så meget stof, at dette er blevet det største nummer i min tid som redaktør.  

 

Klubben slår sig sammen med Vanløse Skakklub under navnet Damhus Skakklub. 

Det medfører naturligvis nogle praktiske problemer for klubbladet og hjemmesiden. 

Bladet for den nye klub kommer til at hedde "fribonden", som var navnet på Vanløse 

Skakklubs blad. Vi må også starte med årgang 1. 

 

Hjemmesiden kan heller ikke hedde rodovreskakklub.dk længere. Den må døbes om 

til damhusskakklub.dk og få et ændret layout. Over sommeren vil de eksisterende 

sider blive flyttet til det nye navn, så vi beholder alle de historiske oplysninger. Der 

vil komme en automatisk omstilling fra det gamle navn. 

Også siderne fra Vanløse, www.ksu.dk/hjemmesider/side.asp?klubid=38 og den 

tidligere www.skak.inweb.dk vil jeg forsøge at få flyttet over. 

  

Interne Træk arrangerer en vejledende afstemning blandt medlemmerne om for-

slagene til klubbens logo. For at få et rimeligt resultat har jeg oprettet tre grupper 

("valgforbund"): FH-1 - FH-14, BK-1 - BK-2 og MR-1 - MR-6, altså således at en 

stemme tæller både på et bestemt logo og på en bestemt stil. Husk, at logoet skal 

kunne fungere som her, dvs. uden farver og i lille størrelse. Det skal gerne være 

grafisk markant. Skriv dit bud til redaktøren, knyt eventuelt en kommentar til. Jeg 

skal have besked senest 25. juni. 

 

Bjørn 
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Damhus Skakklub 
______________________________________ 
 

 

Mange medlemmer var mødt op ved 

stiftelsen af den nye storklub, opstået 

ved sammenlægningen af Rødovre og 

Vanløse Skakklub. Jeg så elleve fra de 

hidtidige bestyrelser: Morten Møller 

Hansen, Ernst M. Hansen, Bjørn 

Johansen, Flemming Bruun, Gisli 

Hardarson, Henry Lund, Ole Lergren, 

Per Kühlmann, Sten Bauers, Zoran 

Wisal og undertegnede. Bjarne Røhder 

var fraværende pga. hospitalsindlæg-

gelse. 

 

 

Desuden en lang række medlemmer:  

Bendt Breinholt, Benny Pedersen, 

Bent Christensen, Bent Kølvig, Bjørn 

Gemzøe, Eigil Asanta, François Allix, 

Franz Henriksen, Jan Juul Nielsen, Jan 

Nielsen, Johnny Smidt, Jørgen G. 

Hansen, Knud Erik Helleshøj, Leif 

Jensen, Morten Ree, Poul B. Sørensen, 

Rune L. Pedersen, Steen Schousboe 

(forhåbentlig har jeg hermed fået alle 

med).  

 

 

 
Et pænt fremmøde til stiftelsen af Damhus Skakklub foto: Morten Møller Hansen 
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Damhus Skakklub 
______________________________________ 
 

Valg af dirigent 

Eigil Asanta (EA) blev valgt, og han 

startede med en rettelse til dags-

ordenen: Bestyrelserne foreslog Per 

Kühlmann som kasserer, ikke Bjarne 

Røhder, som jo var fraværende. 

 

Dagsordenen 

Der var fra starten en diskussion om 

dagsordenen. Bent Kølvig (BK) sav-

nede et punkt: drøftelse af klubbens 

aktiviteter, det var ikke nok - syntes 

han - med vedtægternes formålspara-

graf. Han savnede nogle ideer til, hvad 

der kunne gøres. Klubben burde være 

mere udfarende. 

Franz Henriksen (FH) spurgte, hvad 

klubbens skulle hedde. I vedtægterne 

stod der, på bestyrelsens forslag, 

Damhus Skakklub. Men dette var ikke 

vedtaget. 

EA accepterede, at klubbens navn blev 

diskuteret først. 

 

Klubbens navn  

Morten Møller Hansen (MMH) forkla-

rede om en afstemning i Vanløses 

klubblad, hvor stemmerne havde samlet 

sig om to navne: Damsø og Damhus. 

Han havde selv undersøgt, hvor mange 

firmaer der anvendte disse som en del 

af navnet. Der var (vist) seks med 

Damsø og tretten med Damhus. 

Endvidere nævnte han problemet med 

ø-et i Damsø. 

Bjørn Enemark (BE) nævnte, at en til-

svarende undersøgelse i Rødovres 

klubblad slet ikke havde givet nogen 

svar. 

EA foreslog en indledende afstemning 

om de to navne for at se, om der var 

grund til en nærmere diskussion. 

Der viste sig at være 26 for Damhus og 

kun 3 for Damsø. Så var det vedtaget! 

 

Vedtægterne 

Herefter fulgte en diskussion over flere 

timer om de enkelte punkter i ved-

tægterne. Disse var ellers diskuteret i 

detaljer på generalforsamlinger i både 

Rødovre og Vanløse, så det var en 

skuffelse for bestyrelserne, at der var 

så mange indvendinger mod detaljer. 

Til sidst lykkedes det dog at komme 

igennem. Herunder følger nu behand-

lingen af de enkelte punkter. 

  

formål 

BK foreslog en udvidelse.. Der burde 

stå, at vi ønskede flere medlemmer, og 

aktiviteterne var for snævert beskrevet. 

Han citerede fra flere andre klubbers 

formålsparagraf, som fremgik af deres 

hjemmesider. Det var AS04, Gladsaxe, 

K41 og Lyngby-Virum. Alle havde 

noget med om at fremme interessen for 

skakspillet. 

Bendt Breinholt (BB), Flemming Bruun 

(FB) og Knud Erik Helleshøj (KEH) 

støttede. Steen Schousboe (SS) 

foreslog en opdeling i to punkter: 

Hjemsted for sig, formål i et nyt punkt. 

BK ville også gerne have med, hvad vi 

ville med den nye klub. 

EA accepterede opdelingen og udskød 

behandlingen af formålspunktet for at 

lade MMH formulere en tekst. 
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Damhus Skakklub 
______________________________________ 
 

 

Resten af aftenen var der så problemer 

med henvisninger til numrene i ved-

tægter: Vi går nu over til punkt 2, som 

altså nu er punkt 3! ... 

 

klubben 

SS nævnte, at klubben med de fore-

slåede vedtægter ikke kunne rykke op i 

divisionsturneringen, der jo arrangeres 

af DSU. En ændring blev vedtaget. 

BK sagde, at punktet faktisk dækkede 

tre ting: relationen opad, medlemskrav 

og kontingent. Han foreslog nyt afsnit 

før "Enhver". Og medlems-"kravet" 

(Enhver skakspiller ...) ønskede han 

ændret til "Enhver, der er interesseret i 

skak, ...". Begge dele blev accepteret. 

 

generalforsamling og valg 

Benny Pedersen (BP) mente, at det 

burde være i 2. kvartal, hvor vinter-

turneringen var afsluttet. PK sagde, at 

det var betinget af regnskabsåret. BE 

mente ikke, at generalforsamling og 

præmieuddeling hørte sammen. Et 

spørgsmål om hvordan man sikrede sig, 

at alle havde fået besked, blev besvaret 

af PK og Ernst M. Hansen (EMH). 

Kassereren sikrer sig, at alle der ikke 

har været til stede i klubben får direkte 

besked. 

BK undrede sig over formuleringen 

"det følgende år" i forbindelse med 

budgettet. Poul Busk Sørensen (PBS) 

foreslog disse ord slettet og det blev 

vedtaget.   

KEH spurgte, om det virkelig var nød-

vendigt med så mange i bestyrelsen. 

MMH svarede, at det var praktisk. Så 

kunne man uddelegere opgaver. PK 

supplerede, at der altid havde været syv 

i bestyrelsen i Rødovre. 

 

ekstraordinær generalforsamling 

BK foreslog, at en fjerdedel (1/4) 

burde ændres til 14, et fast antal. 

MMH støttede tanken om et fast tal og 

ønskede parentesen om underretning 

slettet. Sten Bauers (SB) gik ind for 

tallet 10. Rune L. Pedersen (RLP) 

støttede dette: "der kan altid være syv 

idioter i en stor klub!" 

Parentesen blev slettet og tallet fastlagt 

til ti. 

 

referat 

PBS spurgte til "om muligt". PK sagde, 

at man ikke ville forpligte sig på 

redaktørens vegne. Der blev også 

spurgt til forskellen mellem medlems-

bladet i punkt 1 og klubbladet her. Det 

var synonymer, erklærede EA. 

FH opfordrede til, at referatet blev 

oplæst på den følgende general-

forsamling, men fik ikke medhold. 

 

bestyrelse 

ingen ændringer 

 

bestyrelsesmøder 

Der blev spurgt til referat af besty-

relsesmøder. MMH mente ikke, at det 

var nødvendigt at formalisere det. 

BE fortalte, at referat af møderne ple-

jede at komme på hjemmesiden. 

 

regnskabsår 

ingen ændringer 
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Damhus Skakklub 
______________________________________ 
 

 

kassererens arbejde 

Leif Jensen (LJ) mente, at kassebog 

burde ændres til kassekladde, så det 

kunne foregå elektronisk.  

BB gik tilbage og spurgte, hvem der 

tegnede klubben. MMH sagde, at 

nogle pengeinstitutter accepterede 

kassereren alene, andre ville også have 

formandens underskrift. PK sagde, at 

kassereren disponerede inden for besty-

relsens rammer. 

SS, RLP, PK, Jan Nielsen (JN), Jørgen 

G. Hansen (JGH), MMH, KEH og BB 

diskuterede forskellene mellem kasse-

rerens styring af ind- og udbetalinger 

og så det at forpligte klubben, politisk 

(pressemeddelelse) eller økonomisk 

(lejekontrakt, lån). Også et eventuelt 

økonomisk ansvar for medlemmerne 

blev inddraget under dette punkt.  

BB insisterede på at få disse ting lagt 

ind i lovene og fik tildelt 10 minutter til 

at formulere en tekst. Det blev til tre 

punkter: regnskabsår, tegning af fore-

ningen (formand + to fra bestyrelsen) 

med mulighed for prokura, og endelig 

at klubbens medlemmer ikke hæftede 

personligt for klubbens forpligtelser. 

Selve punktet om kassererens arbejde 

blev ikke ændret, men det oprindelige 

punkt 9 var nu blevet punkt 12, etc... 

 

eksklusion 

Forskellen mellem at slette og at eks-

kludere et medlem blev diskuteret – og 

godkendt. 

BK, KEH m.fl. ville gerne have "gen-

tagne advarsler" ændret til "en advar-

sel". Dette blev vedtaget. 

Det blev diskuteret, om en ekstra-

ordinær kunne afgøre en eksklusion. 

Det kunne den, mente alle. Og BK ville 

gerne have "har taget stilling til" ændret 

til "har tiltrådt". Vedtaget. 

 

eventuel sammenlægning 

Formuleringen "en bestemt skakklub" 

blev diskuteret. PK kaldte det en tyde-

liggørelse. 

Nogle mente, at bestyrelsen ikke skulle 

foreslå et navn i et sådant tilfælde, men 

en afstemning gav 14 mod 6 for at 

fastholde dette. 

 

opløsning 

BK mente, at punktet dækkede to situ-

ationer og ønskede sætning to og tre 

ombyttet og et linjeskift efter anden 

sætning. Dette blev vedtaget. 

 

overgangsbestemmelser 

Henvisningen til punkt 3 (nu 4) skulle 

udvides til punkt 4 og 7 om besty-

relsens størrelse. Dette blev vedtaget. 

BK ville gerne have ordet "henholds-

vis" slettet i første sætning. Dette blev 

ligeledes vedtaget. 

BP mente, det var mange bestyrelses-

medlemmer i overgangsperioden, men 

EMH sagde, at BMS havde haft gode 

erfaringer med en samlet bestyrelse. 

 

Til sidst samlede MMH op på punkt 2:  

Klubbens formål er at fremme og ud-

brede kendskabet til skakspillet. Med-

lemmerne samles ... hvor der bl.a. 

afholdes foredrag og en række interne 

turneringer. Dette blev vedtaget. 
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Damhus Skakklub 
______________________________________ 
 

 

Valg 

Disse punkter blev meget hurtigt over-

stået. Med akklamation blev Ernst M. 

Hansen valgt til formand, Per Kühl-

mann til kasserer og Bjørn Johansen til 

revisor. 

 

Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog samme kontingent 

som i Rødovre: seniorer 390 kr. 

halvårligt, juniorer/pensionister 295 kr. 

halvårligt (+turneringer). 

Det blev nævnt, at DSU havde planlagt 

en større stigning. Hertil svarede EMH, 

at kontingentet i Rødovre altid 

automatisk var blevet reguleret med 

eventuelle stigninger i KSU/DSU-

kontingent. Endvidere, at bestyrelserne 

fra starten havde sagt, at kontingentet 

ville blive det samme som i Rødovre – 

og herved billigere end hidtil i Van-

løse. RLP og PK støttede dette med 

den automatiske regulering. 

Herefter udspandt der sig en voldsom 

dialog om eventuelle juniorers kontin-

gent. FH, Ole Lergren (OL), SS og 

Johnny Smidt (JS) argumenterede 

kraftigt for, at børn og juniorer skulle 

være kontingentfri. BB, BE og JN 

mente, at der skulle være en vis egen-

betaling, dels for at det var værdsat, 

dels for at fastholde mulighed for til-

skud fra kommunen. 

Tilskudsreglerne blev også diskuteret 

her, men ingen kendte de eksakte 

regler. Skulle juniorer bo i kommunen 

for at klubben kunne modtage støtte 

(PK)? Krav om egenbetaling? Var 

Voss-tilskud kun København (MMH)? 

BE foreslog et lavt kontingent, 25 kr. 

pr. måned. FH tilbød at dække dette. 

Også muligheden for at have juniorer 

som passive medlemmer eller besø-

gende i klubben blev diskuteret. Ville 

det stride mod KSU's love (BE)?  

RLP: Man kan ikke deltage i det sjove, 

f.eks. Junior-GP, uden at være medlem 

af DSU. MMH støttede dette, skulle vi 

selv tage det tab? PBS foreslog, at 

seniorerne dækkede det. 

JS foreslog, at det første år var gratis 

for juniorer. RLP: inkl. KSU/DSU-

kontingent. Støttet af MMH. JGH øn-

skede at give bestyrelsen mandat til at 

lave noget i den stil. Vedtaget. 

 

Eventuelt  

EMH fortalte om kommende begiven-

heder: EMT, matcher mod Hvidovre 

og Vestegnen, arrangement i RC og 

sommerafslutningen. 

BK nævnte fastlæggelse af logo. 

Endvidere at Rødovre LokalNyt havde 

fået ny skakinteresseret chef. EMH 

burde stille op til et interview. 

BK fortsatte vedr. torsdagene, hvor der 

burde arrangeres holdturnering, simul-

tan, foredrag, undervisning mv. 

BK spurgte også til medlemsbladet. BE 

svarede, at det ville fortsætte som 

Interne Træk, men komme til at hedde 

"fribonden" som i Vanløse.  

BK ville også gerne have klubben åben 

i hele sommerferie-perioden. 

JS spurgte til lukketider. MMH sagde 

at vi fik i alt 10 nøgler. EMH: der skal 

altid være en med nøgle til at lukke og 

sætte alarm.   
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Vedtægter for Damhus Skakklub 
  

  

1. Klubbens navn er Damhus Skakklub, og den er stiftet d. 26. maj 2009 som en 

sammenslutning mellem den tidligere Rødovre Skakklub og den tidligere 

Vanløse Skakklub. Klubben er hjemmehørende i Rødovre Kommune.  

 

2. Klubbens formål er at fremme og udbrede kendskabet til skakspillet. 

Medlemmerne samles til regelmæssige spilleaftener gennem året, hvor der 

bl.a. afholdes foredrag og en række interne turneringer. 

 Det tilstræbes, at klubben vedligeholder en hjemmeside og udgiver et  

 medlemsblad. 

  

3. Klubben er medlem af Københavns Skak Union (KSU) og dermed af Dansk 

Skak Union (DSU) og deltager i den af KSU/DSU arrangerede årlige hold-

turnering.  

 Enhver, der er interesseret i skak, kan optages i klubben. Der betales et 

indskud ved indmeldelsen. Dette gælder også ved genindmeldelse. 

 Til dækning af klubbens drift opkræves et halvårligt medlemskontingent. 

Kontingentets og indskuddets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 

   

4. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Der afholdes ordinær 

generalforsamling i 1. kvartal, og den indkaldes med 14 dages varsel ved 

opslag i klublokalet og med personlig besked til hvert medlem (mail, klubblad 

eller på anden måde). 

 Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab og forelæggelse af budget. 

4. Indkomne forslag 

5. Valg for en toårig periode af: 

ulige årstal: formand, to bestyrelsesmedlemmer, en revisor 

lige årstal: kasserer, tre bestyrelsesmedlemmer 

  og for en etårig periode: 

to bestyrelsessuppleanter og en revisorsuppleant. 

  Genvalg kan finde sted. 

6. Eventuelt. 

 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 

senest 8 dage før dens afholdelse. 

   

5. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med 8 dages varsel til hvert 

medlem, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 10 af medlemmerne 

indgiver skriftligt ønske herom med angivelse af dagsorden. 
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6. Der tages referat af generalforsamlingen. Referatet gøres kendt for  

 medlemmerne ved opslag i klubben, og det offentliggøres om muligt i  

 medlemsbladet og på klubbens hjemmeside.  

  

7. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og 5 

bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen leder klubben i overensstemmelse med 

vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger. Bortset fra formand og 

kasserer konstituerer den sig selv. Den udpeger af sin midte en næstformand 

og en sekretær.  

 Bestyrelsen vælger tillige (blandt sine medlemmer eller udenfor) 

turneringsledere for klubbens turneringer, en leder af holdturneringen, en 

materialeforvalter samt udvalg til særlige opgaver, når det skønnes 

hensigtsmæssigt. Den fastsætter i øvrigt indskuddet for deltagelse i klubbens 

turneringer. 

 

8. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter eget skøn, eller når et flertal i 

bestyrelsen ønsker det. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt 

stemmeflertal. 

  

9. Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 

 

10.  Klubben tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening. 

Klubben kan meddele prokura. Klubbens midler anbringes - bortset fra en 

mindre kontant kassebeholdning - på konti i pengeinstitut lydende på klubbens 

navn. 

 

11. Ingen af klubbens medlemmer hæfter personligt for klubbens forpligtelser. 

   

12. Kassereren fører en kassebog og fremlægger på bestyrelsesmøderne en 

oversigt over klubbens aktuelle økonomi. Kassereren udarbejder endvidere et 

årligt regnskab, der revideres forud for den ordinære generalforsamling af den 

valgte revisor. Revisoren har tillige ret til på selvvalgte tidspunkter at 

kontrollere kassebog og kassebeholdning. 

  

13. Bestyrelsen kan ved kontingentrestance slette et medlem, ligesom den kan 

ekskludere et medlem, der efter en advarsel undlader at følge bestyrelsens 

anvisninger.  

 Dog kan medlemmet, indtil en måned efter at eksklusionen er meddelt, 

skriftligt over for bestyrelsen kræve beslutningen forelagt den førstkommende 

generalforsamling. I så fald kan eksklusionen ikke finde sted, før 

generalforsamlingen har tiltrådt den. 

  

14. På forslag fra bestyrelsen kan en generalforsamling beslutte, at klubben 

lægges sammen med en anden bestemt skakklub.  
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 Bestyrelsen skal sammen med forslaget om sammenlægning foreslå det 

påtænkte navn for den sammenlagte klub, ligesom den skal fremlægge forslag 

til vedtægter for den nye klub. Besluttes sammenlægningen af 

generalforsamlingen, overgår Damhus Skakklubs aktiver og passiver til den 

nye, sammenlagte klub. 

   

15. På bestyrelsens forslag kan klubbens opløsning finde sted, når to 

generalforsamlinger med ikke under en måneds mellemrum beslutter det. Ved 

klubbens opløsning tilfalder dens midler KSU. 

 Opløsningen kan dog ikke finde sted, hvis mindst 5 medlemmer stemmer 

imod, og der blandt disse kan dannes en ny reduceret bestyrelse.  

   

16. Uanset bestemmelserne i pkt. 4 og pkt. 7 består bestyrelsen i Damhus 

Skakklub fra dannelsen d. 26. maj 2009 og indtil generalforsamlingen i 2011 

af de siddende bestyrelser i Rødovre og Vanløse Skakklub. Ved eventuelle 

afstemninger i denne bestyrelse kan et forslag kun vedtages, hvis et flertal fra 

hver af disse bestyrelser stemmer for det. 

  Den stiftende generalforsamling vælger med gyldighed frem til 

generalforsamlingen i 2011 formand og kasserer blandt 

bestyrelsesmedlemmerne i de oprindelige klubber. Den vælger yderligere for 

samme periode en revisor. Ved generalforsamlingen i 2010 foretages der 

ingen valg til bestyrelsen. Ved generalforsamlingen i 2011 vælges der for en 

toårig periode formand og to bestyrelsesmedlemmer og for en etårig periode 

kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. 

 Dette punkt udgår automatisk af vedtægterne efter afholdelse af 

generalforsamlingen i 2011.
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Vestegnen vandt Vestvold 
______________________________________ 
 

 

Vilde vikinger vinder vinterens van-

skeligste væddekamp!  

Et forspring på 2½ point viser klasse 

Rødovres og Vanløses førstehold hørte 

til i A-gruppen - ingen tvivl om det, 4½ 

point ned til bedste fra B-gruppen. Det 

blev Rødovre I, som holdt sin 

andenplads efter de første tre runder. 

 

B-gruppen var så lige, at det blev 

tilfældigheder, som kom til at afgøre 

placeringerne. I Monrad-turneringer 

kan det være en fordel at starte svagt 

og få gode point til sidst. Det fik 

Rødovre III øverst, skarpt forfulgt af 

Vanløse II. 

 

C-gruppen var ligeledes ret jævnbyrdig. 

Her blev den indbyrdes kamp mellem 

Rødovre IV og Vestegnen II afgørende 

for resultatet, Rødovre vandt den 2½-

1½. 

 

Der var et elektronisk ur til gruppe-

vinderne og et sæt brikker til toerne. 

______________________________________________________________________________ 

 

Holdene: 

Brøndbyerne I: Petruli Petrovski, HJ 

Nielsen, Johnny Johannesen / Henry 

Kilian, Flemming Dyremose 

 

Brøndbyerne II: Henry Kilian / Bruno 

Clematide, Jens Grum-Schwensen, 

K.E. Khristensen, Erik Christensen 

 

Rødovre I: Rune L. Pedersen, Bent 

Kølvig, Peter Rank, Jan Nielsen 

 

Rødovre II: Gisli Hardarson, Bjørn 

Enemark, Ernst M. Hansen / Bjarne 

Røhder, Knud Erik Helleshøj 

 

Rødovre III: Hovhannes Tutundjan, 

Bjørn Eriksen, Niels-Holger Nielsen, 

Poul Busk Sørensen / Jens Bager 

 

Rødovre IV: Zoran Wisal, Jens Hviid, 

Franz Henriksen, Ejvind Funch Carlsen 

/ Bent Christensen 

 

Rødovre V: Bjørn Gemzøe, Knud 

Hornhaver, Anders Hørby, Bendt 

Breinholdt 

 

Vanløse I: Jørgen Hansen / Morten M. 

Hansen, Steen Schousboe, Finn G. 

Madsen / Peder Herborg, Johnny 

Smidt 

 

Vanløse II: Steen Bauers, Ole Lergren, 

François Allix/Finn G. Madsen, Nikolaj 

Benjamin O'hayv / Peer Balken 

 

Vestegnen I: Mohammad Ali, Svend 

Kjems Hove, Kim Røper Jensen, 

Jesper B. Christensen 

 

Vestegnen II: Flemming Grønager, 

Christian Glerskov, Werner Jensen, 

Kai Mortensen / Mogens Rodian 

Poulsen 
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Vestegnen vandt Vestvold 
______________________________________ 
 

 

 

 

Hold Rating 1 2 3 4 5 6 Pts. Plac.Plac.

A
2 3 5 4 7 9 

1 Vestegnen I 2215 3 2½ 4 3½ 4 3 20 1 
1 8 3 5 4 7 

2 Rødovre I 1933 1 3 3 3½ 3½ 3½ 17½ 2 
9 1 2 6 10 4 

3 Vanløse I 1814 3 1½ 1 4 4 3 16½

B
8 11 7 1 2 3 

4 Brøndbyerne I 1582 3 3 2½ ½ ½ 1 10½
7 6 1 2 11 12 

5 Rødovre II 1575 2 3½ 0 ½ 2 3 11 
10 5 8 3 12 11 

6 Rødovre III 1444 2½ ½ 2½ 0 3 3½ 12 B1B1
5 10 4 9 1 2 

7 Vanløse II 1427 2 4 1½ 3½ 0 ½ 11½ B2B2

C
4 2 6 12 9 10 

8 Rødovre IV 1444 1 1 1½ 3 2½ 2½ 11½ C1C1
3 12 11 7 8 1 

9 Vestegnen II 1352 1 3 3½ ½ 1½ 1 10½ C2C2
6 7 12 11 3 8 

10 Brøndbyerne II 1231 1½ 0 3 3 0 1½ 9 
12 4 9 10 5 6 

11 Rødovre V 1225 3 1 ½ 1 2 ½ 8 
11 9 10 8 6 5 

12 Mr. Mox 1000 1 1 1 1 1 1 6 
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Protesten afvist 
______________________________________ 

 
Turneringskomiteen har afvist Rødovres protest mod diskvalifikationen af Tårnby II. 

Svaret kan læses herunder. 

Ordet "ønsket" i første sætning skulle formentlig have været "anket". 

 

Herefter står resultatet i 2. række gruppe 2 ved magt. Musik I vinder gruppen og 

Rødovre I må som toer spille om den sidste oprykningsplads med KS, som blev nr. to 

i 2. række, gruppe 1. 

 

____ 

 

 

Turneringskomiteen for KSUs holdturnering 

v/ Niels Erik Andersen 

Dybendalsvej 52, 1. tv 

2720 Vanløse 

Tlf: 38 79 06 39 

Email: nea@mail.tdcadsl.dk 

Vanløse 30/3 2009. 

 

Vedr. Rødovre Skakklubs anke over TL’s udelukkelse 

af Tårnby 2 af holdturneringen under sidste runde i    

2. række gruppe 2. 

Rødovre Skakklub har ved en e-mail af 18 marts 2009 ønsket turneringslederens 

indgreb overfor Tårnby 2 under sidste runde af holdturneringen. 

Sagens anledning er: På grund af afbud kunne Tårnby ikke stille med 5 spillere til 

sidste rundes start lørdag den 14/3 klokken 13. På resultatkortet var påført 5 spillere, 

men kun 4 spillere var mødt frem. Efter 1 time kunne TL konstatere at 3. Brættet, 

Morten Jørgensen, ikke var mødt frem. Efter reglementet for holdturneringen §8a 

slettede han Tårnbys resultater og pladserede holdet på sidstepladsen. Dog blev 

kampen ikke stoppet, da spillerne stadig spillede om ratingpoint. Udelukkelsen betød, 

at Rødovre i slutstillingen blev nr. 2. Såfremt Tårnbys tidligere opnåede resultater 

havde stået ved magt, ville Rødovre være blevet nr. 1. 
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Protesten afvist 
______________________________________ 

 

Rødover Skakklub har indbragt afgørelsen til TK med påstand om, at 

turneringslederens dekret annulleres og holdene tilbagegives de point, som de 

opnåede mod Tårnby 2. 

Med henvisning til foranstående kan det meddeles, at en enig turneringskomite 

stadfæster TLs afgørelse. 

Ved kendelsen har TK lagt vægt på, at Tårnby kun gennemførte kampen med 4 

spillere, og ikke med minimum 5 spillere, således som §8a i 

holdturneringsreglementet foreskriver 

Envidere er det turneringskomiteens opfattelse, at formuleringen i §8a alene tager 

højde for force majeure situationer, hvor TL kan undlade, at slette et hold fra 

turneringen efter en konkret vurdering af sagens omstændigheder. 

På Turneringskomiteens vegne 

Niels Erik Andersen 

Niels Erik Andersen, formand. 
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Omkampen 1. april 

______________________________________ 
 

KS overlader pladsen til Rødovre 
 

Sindene har været i oprør siden fælles-

afslutningen, hvor turneringsleder 

Claus Olsen diskvalificerede Tårnbys 

andethold. Tårnby kunne pga. kam-

pens placering på en lørdag kun skaffe 

de absolut nødvendige fem spillere til 

denne sidste kamp. Men den ene af 

disse fem nåede aldrig frem til spille-

stedet og efter en time erklærede 

turneringslederen, at Tårnby ikke havde 

været stand til at stille et gyldigt hold. 

De blev derpå diskvalificeret og deres 

seks foregående kampe blev annulleret. 

Rødovre protesterede efterfølgende 

mod denne beslutning, men turne-

ringskomiteen endte med at afvise 

vores protest. 

Ikke alle er begejstrede for denne af-

gørelse. Vi har modtaget således støtte 

fra uventet hold, idet KS på sin egen 

måde har protesteret. I stedet for at 

førsteholdet skulle spille omkamp, 

oprykningsmatch, om den tredje plads 

i første række, får vi den nu forærende. 

"Vi betragter jer som de moralske vin-

dere af gruppe II", udtaler Gert Werner 

fra KS. 

"Det markerer vi ved uden kamp at 

overlade jer den plads, der tilkommer 

jer." 

Reglen har i det hele taget været til 

diskussion. Man har sammenlignet den 

med reglen fra individuelle turneringer, 

hvor resultater bliver stående, hvis en 

spiller udgår efter at have spillet mindst 

tre partier. Det er dog lidt uklart, 

hvordan efterfølgende matcher skulle 

opgøres i en holdturnering, hvis et 

hold helt udgår. 8-0 ville påvirke 

resultaterne for voldsomt. 

"Det skulle være muligt at finde en 

løsning på dette. Vi vil i hvert fald 

gerne være med til en revision af denne 

paragraf, som kan ramme helt 

tilfældigt. " slutter Gert Werner.  

 

Ovenstående blev bragt på hjemmesiden den 1. april. Dagen efter kom: 

 

En and 
 

Nej, KS overlader ikke den sidste 

ledige plads i første række til Rødovre 

uden kamp! Man skulle huske at 

vurdere oplysningen sammen med 

datoen. Som de fleste vist gættede var 

der tale om en aprilspøg. 

Traditionen med aprilsnar er 4-500 år 

gammel. Den skulle stamme fra skiftet 

fra juliansk til gregoriansk kalender, 

hvorved årets officielle starttidspunkt 

blev flyttet fra påske til begyndelsen af 

januar. Så kunne man narre folk ved at 

ønske dem godt nytår ved påsketid. 

I nyhedsmedier, dagblade og TV, er det 

meget almindeligt at placere en falsk 

nyhed den. 1. april, så hvorfor ikke 

også på internettet? 

Bjørn
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Omkampen 
______________________________________ 

 

Rødovre I - KS II: 3½ - 4½ 

 

Bent Kølvig 2183 0 - 1 Chr. Kongsted 2236  

Rune L. Pedersen (R) 1916 1 - 0 Jens Kr. Sørensen 1924 

Jens Akhøj Nielsen 1901 1 - 0 Chr. Strachan  1638  

Bjørn Rasmussen 1850 1 - 0 Thomas Varming 1789  

Peter Rank 1814 0 - 1 Lars Zwisler 1783 

Tommy Lundsten 1640 0 - 1 Olav Kallenbach 1663  

Gisli Hardarson 1617 0 - 1 Henrik Høybye 1621  

Ernst Mader Hansen 1580 ½ - ½ Tommy Morris Eriksen 1618  

snit   1813    snit   1784  

forventet  4,29 - 3,71 
______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Det lykkedes ikke for førsteholdet at kvalificere sig til første række. I omkampen mod 

KS II tabte vi 3½-4½. Så tæt på - og så alligevel ikke. 

 

Sidste år blev vi nr. tre, et halvt point fra oprykning. I år blev vi nr. 1, men tabte et 

halvt point på, at Tårnby kun stillede med fire mand ved den afsluttende runde, og 

derfor fik alle resultater slettet. Dermed blev vi overhalet af Musik I. 

 

Da der yderligere kun var tre pladser i år, måtte toerne i anden række, Rødovre I og 

KS II, ud i omkamp om den sidste plads. To meget lige hold, som det fremgår af 

ratingtallene, men KS II var altså bedst på dagen. 

 

Bjørn 
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Vinterturneringen 
______________________________________ 
 

 

Vi skal lige have samlet op på gruppe 

C i vinterturneringen. Her manglede to 

partier ved redaktionens slutning i 

sidste nummer. Disse to havde dog 

ikke betydning for de to øverste 

pladser. 

Begge de to partier blev remis (jeg tror, 

at det var såkaldte stormester-remis'er). 

Dermed nåede vi frem til følgende 

stilling: 

  

 

 

 
 

C NAV
N 

DSU
- rating forv. 1  2  3  4  5  6  7  Pts. Korr. Plac. Plac. 

8  2  3  4  5  6  7  

1

  
Klaus 
Mortensen 

148
7  

2,9
5  

½ ½ 1

  
1

  
½ 1

  
½ 5

  
2

  7  1  8  3  4  5  6  

2

  
Jens 
Hviid 

150
1  

3,1
0  

½ ½ ½ ½ 0

  
½ 1

  
3
½ 

10,7
5  

4

  6  7  1  2  8  4  5  

3

  
Bjarne 
Røhder 

156
1  

3,7
5  

0

  
½ 0

  
½ 1

  
0

  
0

  
2

  
8

  5  6  7  1  2  3  8  

4

  
Franz 
Henriksen 

148
8  

2,9
5  

1

  
1

  
1

  
0

  
1

  
1

  
½ 5

½ 
1

  4  8  6  7  1  2  3  

5

  
Niels-Holger 
Nielsen 

156
6  

3,8
0  

0

  
½ 0

  
1

  
½ ½ 1

  
3
½ 

10,5
0  

5

  3  4  5  8  7  1  2  

6

  
Judith Katz 
(udgået) 

159
8  

4,1
5  

1

  
0

  
1

  
x ½ x x 2

½ 
6,7
5  

7

  2  3  4  5  6  8  1  

7

  
Bjørn 
Eriksen 

158
4  

4,0
0  

½ ½ 0

  
0

  
½ ½ ½ 2

½ 
8,2
5  

6

  1  5  2  6  3  7  4  

8

  
Zoran 
Wisal 

152
1  

3,3
0  

½ ½ ½ 1

  
0

  
½ ½ 3

½ 
12,5
0  

3

  sni
t    

150
4  
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Klubmesteren om VT 
______________________________________ 
 

Årets udgave af Vinterturneringen blev 

som en forløber for den kommende 

fusion afviklet som en fælles turnering 

med deltagelse af spillere fra både 

Rødovre og Vanløse. 

Det var en god debut, og mange gav 

udtryk for, at turneringen var vel orga-

niseret, resultaterne hurtigt opdateret på 

hjemmesiden og at det ikke mindst var 

hyggeligt og interessant at møde nye 

spillere på tværs af de to klubber. 

Undertegnede sikrede sig med 5 points 

i de 7 runder det første fælles klub-

mesterskab skarpt forfulgt af Jørgen H. 

Hansen, som med sin 2. plads efter en 

både koncentreret og energisk indsats 

opnåede sin bedste placering i et 

klubmesterskab nogensinde!  

Her kommer et resumé af højdepunkt-

erne i turneringen set fra min stol. 

 

1. runde hvid mod Jan Nielsen 

der forsøgte Chigorin-forsvaret mod 

Dronningegambit. Det led en krank 

skæbne på følgende vis:  

 

 1. d4 d5  2. c4 e6 

 3. Sf3 Sc6  4. Sc3 h6 

 5. a3 Sf6  6. e3 Le7 

 7. b4 dxc4  8. Lxc4 0-0 

 9. e4  

allerede her bliver det klart, at sprin-

geren ikke skal stå på c6 og det bliver 

lidt svært for sort at få organiseret et 

modspil i midten. 

 

 9.  - Sd7 10. e5 Sb6 

11. La2 Te8 12. Dd3 Lf8 

13. Lb1 g6 14. h4 

hvid har en klar fordel og for at bremse 

stormløbet skal der nu spilles h5 fulgt 

af Lg7. 

  

 
 

14.  - Se7?  

Herefter er der ikke noget forsvar  

 

15. h5 Sf5 16. g4 Sd5 

17. hxg6 fxg6 18. gxf5 exf5 

19. Sxd5 Kh7  

19. Dxd5 La2 

20. Sg5+ Kg8 21. La2 Le6  

22. Sxe6 Txe6 23. Sf4 

1-0 

 

2. runde sort mod Steen Schousboe 

som blev et spændende opgør, hvor 

intet var afgjort førend de sidste fatale 

træk føg over brættet i begyndende 

tidnød:  

 

 1. d4 d5  2. c4 c6 

 3. cxd5 cxd5  4. Sf3 Sf6 

 5. Sc3 Sc6  6. Lf4 Sh5  

jeg spiller i øjeblikket et korrespon-

dance-parti i en europæisk Master
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Klubmesteren om VT 
______________________________________ 
 

 

Norm turnering, hvor denne åbning 

kom på brættet, så jeg havde special-

studeret alle varianter for nylig, men 

det kunne Steen jo ikke vide. Her 

regnes Ld2 for hvids bedste.  

 

 7. Lg3 Sxg3  8. hxg3 e6 

 9. e3 Ld6 10. Ld3 f5 

11. g4! fxg4 12. Sh4   

Sd2 var mere interessant, da sort så 

ikke kan dække bonden med h5  

12.  - h5 13. Lg6+ Kd7 

14. De2 Th6 15. Lc2? a6  

hvid skulle have valgt Dc2 eller g3. 

Ubegribeligt nok var det først noget 

senere, at jeg opdagede det naturlige 

g5! som ville sikre en sort fordel 

 

16. Sg6 Df6 17. Dd3 Sb4 

18. Se5 Ke7! 19. Dd2 Sxc2+ 

20. Dxc2 Lxe5 21. dxe5 Dxe5 

og med to merbønder går det nemt  

 

16. 0-0-0 Le7?  

(igen g5!)  

17. Sg6 Lg5?  

Sort går fejl af stillingens krav om at 

bekymre sig om kongens sikkerhed. 

Bedre var Kc7 eller Ld6  

 

18. Kb1 Df6 19. Se5+ Sxe5  

her missede begge spillere det "fanta-

stiske" 

19. Se4! Df8 20. Sxg5 Sc6 

21. f4 Kc7 22. Td3  

som ville svinge fordelen over til hvid  

 

20. dxe5? Dxe5 21. e4 Ke8  

cool forsvar. Kc7 var også ok. Nu er 

sort tilbage i sadlen og står lidt bedre. 

Der er stadig chancer for god hvid 

kompens i form af et kongeangreb for 

de ofrede bønder, men selvom jeg 

havde noget klar mod de fleste forsøg, 

så skal man ikke ryste alt for meget på 

hånden før hvid sidder i struben på den 

sorte konge.  

 

22. exd5?!Dxe2 23. Sxe2 h4  

24. Sc3? 

efter  

24. Sd4 exd5 25. Sf5 Lxf5  

26. Lxf5 

falder g-bonden og det en god del af 

fordelen fordamper. Nu efter Sc3 var 

h3 mulig, men exd5 er også fint 

  

24.  - exd5 25. Sxd5 Kf8!  

26. Sc7 Tb8 27. The1 Le7 

28. Td4 

 

 

 

28.  - Tc6?
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Klubmesteren om VT 
______________________________________ 
 

 

Her blev jeg forledt af nogle smarte 

taktiske finesser ifm. Txc2 og jeg så 

flere ting (men ikke alt) omkring den 

"naturlige afslutning", der kom i partiet.  

28. - h3  

vandt straks. 

 

29. Tf4+ Lf6 30. Te8+?? 

ser naturligt ud, men er en afgørende 

fejl. Langt bedre var  

30. Sd5 Ld7 31. Td1! Td8 

32. Sxf6 gxf6 33. f3 Ke7  

34. fxg4 Le6 35. Txd8 Kxd8  

36. b3  

og remis.  

 

30.  - Kf7 31. Lb3+ Kg6  

hvid er færdig fx. 

 

32. Se6 Lg5! 33. Sxg5 Lf5+!  

34. Txf5 Txe8 35. Td5 Te1+ 

36. Ld1 Txd1+  

og slut. Tiden var begyndt at presse og 

det gik ud over nøjagtigheden af 

beregningerne. Nu kom der 

 

32. Se6 Lxe6? 33. Txb8?? 

Txe6 var nødvendigt, selvom sort 

bevarer fordel efter 

33. Txe6 Kg5 34. Tee4 Td8 

35. Txg4+ Kh5 36. Tb4 Td2 

37. Lf7+ Kh6 38. a4 Txf2 

 

33. - Lg5 34. Lc2+ Txc2  

35. Kxc2 Lxf4 36. Th8 Lh6 

37. Td8 h3 38. gxh3 gxh3 

39. Td1 h2 40. f3 Ld5  

opgivet 0-1. 

3. runde hvid mod Bjørn Rasmussen 

tegnede meget til en hurtig sejr i et 

stormløb mod den sorte konge, men 

Bjørn forsvarede sig energisk efter at 

have indset, at det var eneste chance. 

Vi fik en klassisk Siciliansk kamp med 

gensidig kongeangreb og hvid endte til 

sidst med at komme i knibe, da 

angrebet gik i stå. Heldigvis modtog 

han mit remistilbud i gensidig heftig 

tidnød… 

 

Det der skulle vise sig at være et 

topopgør fandt sted i 4. runde, hvor jeg 

havde sort mod Jørgen Hansen. Jeg 

fik en god fordel efter åbningen, som 

holdt sig helt til træk 31, hvor fordelen 

efterhånden var blevet så stor, at en 

afgørelse nærmede sig. Som så ofte set 

kom et enkelt forkert træk på tværs af 

det naturlige forløb og hvid fik chancen 

for udligning. Den blev ikke helt 

udnyttet og i stedet havnede vi et 

tårnslutspil, hvor jeg havde to forbund-

ne fribønder. Til min rædsel var det slet 

ikke så nemt at få dem sendt af sted 

mod baglinien og efter heldigt forsvar 

lykkedes det minsandten Jørgen at 

redde det halve point. 

 

Noget lignende udspillede sig i partiet 

mod Bauers, hvor jeg med hvid fik en 

behagelig og senere klar fordel. Des-

værre var den af en art, som ikke 

umiddelbart lod sig omsætte til noget 

større, selvom det på alle måder så 

lovende ud. Afbytninger hjalp ikke og 

vi havnede i et remis-tårnslutspil. 
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Klubmesteren om VT 
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6. runde bød på sort mod Bent 

Kølvig   
og et blik på tabellen afslører, at af-

gørelsen om mesterskabet reelt faldt i 

dette parti:  

 

 1. e4 c5  2. Sf3 d6 

 3. Lb5+ Ld7  4. Lxd7 Dxd7 

 5. c4 Sc6  6. 0-0 g6 

 7. d4 cxd4  8. Sxd4 Lg7 

 9. Le3 Sf6 10. f3 0-0 

11. Sc3 Tfc8 12. b3 Se8 

13. Tc1 Sc7  

heromkring ophørte mit kendskab til 

varianten. Den sorte stilling giver et 

tillidsvækkende indtryk uden svæk-

kelser. Sort skal med andre ord være 

lidt tilbageholdende med at flytte 

bønderne, og hvid skal prøve at 

"opmuntre" sort til at gøre det, og hvid 

kan i lang tid nyde en terrænfordel med 

mulighed for bedre at kunne manøvrere 

og i ro og mag planlægge, hvor man 

skal stikke til sort.  

 

14. Dd2 Se6 15. Sde2 b6 

16. Tfd1 Se5 17. Sd5 Db7 

18. h3 Te8  

for at kunne spille Sd7 fremfor retur til 

c6 

 

19. f4 Sd7 20. Sec3 Tac8 

21. Df2 Sec5 22. Dh4 Sf6  

stillingen er forholdsvis lige – hvid dog 

stadig lidt bedre – og nu besluttede 

Bent sig til, at tiden var inde til at prøve 

at prikke hul på den sorte stilling med 

f5. Dette typiske fremstød er klassisk 

ved at give muligheder for kongeangreb 

og spil i f-linien mod til gengæld at 

overlade feltet e5 til sort, der på sin 

side så får lettere ved at manøvrere og 

nu retter opmærksomheden mod et 

kontraangreb på dronningefløjen med 

b6-b5. I partiet tøvede sort med dette 

og fik problemer.  

 

23. f5 Scd7 24. Lg5 a6 

25. a4 Da7 26. Kh1 Tb8 

 

 

 

27. Sxe7! 

 

- en spændende mulighed, som hang i 

luften nogen tid. I praksis giver det 

rigtig gode chancer for succes, da hvid 

nu retter al ildkraft mod kongen og sort 

skal spille præcist for at holde 

balancen. Om et øjeblik er det næsten 

usynligt, at hvid mangler en officer, og 

han har allerede to bønder at gøre godt 

med. Den korrekte strategi for sort var 

nu at indlede sin egen lille operation på 

dronningefløjen og søge mod afvik-

linger evt. ved at ofre tilbage i rette
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øjeblik, hvorefter den oprindeligt (altså 

inden det hvide offer) solide stilling 

burde klare frontalangrebet. 

 

27.  - Txe7 28. Txd6 Tbe8? 

Indrømmet. Jeg kunne faktisk ikke få 

mig selv til at kigge på andre træk, da 

dette forekom mig helt nærliggende, 

men faktisk er den rette vej: 

  

28.  - b5! 29. cxb5 axb5 

30. Sxb5 Db7 31. fxg6 hxg6 

32. Lxf6 Sxf6 33. Txf6 Lxf6  

34. Dxf6 Dxe4 

og angreb og bønder er stoppet. Den 

hvide konge er her i relativ fare, men a- 

og b-bonden holder sort fra at trænge 

ud og bagom i en dynamisk lige stilling.  

 

29. Tcd1?! 

- hvid misser lejligheden til at afbytte 

forsvarerne og udstille svækkelserne 

omkring den sorte konge 

 

29. Txf6! Sxf6 30. Lxf6 Lxf6  

31. Dxf6 Db7 32. Tf1 Te5 

33. Sd5 Txe4 34. Dc3 T8e5 

35. Sf6+ Kg7 36. Sxe4 Dxe4 

37. f6+ Kh6 38. Dd2+ De3 

39.Dd7  

med fordel.  

 

29.  - Sxe4?  

Igen galt, men det var min plan om 

afbytninger, som jeg fulgte!  

 

29.  - b5 30. Txf6 Sxf6 

31. Lxf6 Lxf6 32. Dxf6 Df2 

33. Tg1 Te6! 34. Dg5 Td6 

35. cxb5 axb5 36. fxg6 Txg6 

37. Dxb5 Tee6 38. a5 Dd4 

og denne uklare stilling rummer for-

mentlig "lige mange farer for begge".  

 

30. Lxe7??  

Den afgørende fejl i kampens hede. 

Jeg forventede  

 

30. Sxe4 Txe4 31. Txd7 Te1+  

(evt.  

31. Txh4  Txa7 32. Td4)  

32. Txe1  

(evt.  

32. Kh2 Db8+ 33. Lf4 Txd1  

34. Txd1 Le5 35. Td4 f6  

og nogenlunde chancer for at holde 

sammen på det),  

32.  - Dxd7 33. Txe8+ Dxe8 

34. Df2 b5 35. cxb5 axb5 

36. fxg6 hxg6 37. a5 De5  

igen med respektable chancer for at 

holde slutspillet remis, men vanskelig-

hederne i de foregående varianter viser, 

hvilke gode praktiske chancer offeret 

Sxe7! gav. Bent havde misset, at tårnet 

på d6 nu hang og herefter forbløder 

hvid, da der ikke er nogen mat.  

30.  - Sxd6 31. Txd6 Lxc3  

32. f6 Dc7! 33. g3 Sxf6  

opgivet 0-1. 
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I sidste runde ventede Gisli 

Hardarson  
og som de øvrige resultater havde 

flasket sig viste det sig, at remis ville 

være nok til at sikre klubmesterskabet. 

Hvordan spiller man så på remis i et 

afgørende parti? Tjah, jeg tror svaret 

er, at det gør man ikke! Man må frem 

på banen og forsøge at tage initiativet 

på normal vis. Faktisk var jeg meget 

optimistisk undervejs, men Gisli fandt 

nogle udmærkede træk, som afmonte-

rede en del af fordelen stille og roligt: 

 

 1. d4 Sf6  2. c4 e5 

 3. d5 Lc5  4. e3 0-0  

 5. Sc3 d6  6. Ld3 c6 

 7. Sge2 g6  8. Sg3 b5  

Hvid har en lille terrænovervægt, så 

sort beslutter sig til at angribe centrum 

fra siden på denne måde.  

 

 9. a3 a5 10. 0-0 Ta7 

11. b3 bxc4 12. Lxc4 cxd5  

13. Sxd5 Sc6  

hvid har beholdt sin terrænovervægt, og 

en udmærket plan nu kunne være 

 

14. Sxf6+ Dxf6 15. Se4 De7  

16. Df3 Lb7 17. Ld2 Kg7  

18. Sxc5 dxc5 19. Lc3  

med løberpar og gode udsigter. 

 

14. Tb1 Le6 15. Sxf6+ Dxf6  

16. Se4 De7 17. Lxe6 Dxe6  

18. Sxc5 dxc5 19. Dc2 

 

 
 

min idé var nu blot at vinde c5-bonden, 

som jeg ved træk 14 havde vurderet 

ville falde let, men så fandt sort  

 

19.  - a4  

og det gik op for mig, at jeg ikke var 

ved at få fordel/vinde. Faktisk skal man 

lige passe på, at sort ikke kommer for 

godt i gang efter fx  

20. b4? cxb4 21. axb4 a3 

Også  

20. Td1 axb3 21. Txb3 c4 

22. Tb6 Sd4  

udligner. 

 

I stedet tilbød jeg remis efter  

 

20. bxa4  

og det blev modtaget med en 

lykønskning om mesterskabet! 

 

Morten
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FH-1

 
FH-2

 
FH-3 

 

 
FH-4 

 
FH-5

 
FH-6 

 

 
FH-7

 
FH-8

 
FH-9
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FH-10 

 
FH-11 

 

 
FH-12 

 
FH-13 

 

 
FH-14

 
 

 
BK-1

 
BK-2
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MR-1

 
MR-2 

 

 
MR-3 

 
MR-4 

 

 
MR-5 

 
MR-6 
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Som vinder af vinterturneringen 2008 var Morten Møller Hansen blevet klubmester, 

og han stillede op til en simultan-match mod de fremmødte. Først viste han på 

demonstrations-brættet et afgørende parti, nemlig det mod Bent Kølvig. Bent havde 

på et tidspunkt foretaget et lovende offer, men Morten havde fundet modtræk, så 

angrebet til sidst løb ud i sandet. 

 

Der var (kun) mødt 11 frem:  

 Bendt Breinholt  

 Bjarne Røhder  

 Bjørn Gemzøe  

 Ernst M. Hansen  

 Frank Hansen  

 Knud Erik Helleshøj  

 Per Kühlmann (velkommen tilbage!)  

 Poul Busk Sørensen  

 Sten Bauers  

 Zoran Wisal  

 og undertegnede  

 

Af disse fik Knud Erik, Zoran og undertegnede remis, mens Morten vandt de 

resterende. Så med overbevisende 9½-1½ fik Morten da demonstreret, at det ikke 

var lutter held med den titel! 

Bjørn 
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I forlængelse af turneringen blev der 

arrangeret en simultan, og det lykkedes 

at komme igennem seancen uden 

nederlag med scoren +8 –0 =3. Først 

blev partiet mod Kølvig fra 

Vinterturneringen gennemgået på 

demo-brættet. Dette parti har også fået 

nogle ord med på vejen i referatet fra 

klubturneringen. Det var ikke første 

gang, at jeg gav en simultan, men jeg 

fik nogle vældig gode råd fra Kølvig 

om hvilken vej man bør gå rundt, når 

man er højrehåndet og om at lade 

brikker ligge, hvis man skulle komme 

til at tabe dem på gulvet! Alt sammen 

for at give et naturlig flow i fore-

stillingen. Det var gode råd, som jeg 

tog til mig! 

 

Et af partierne var specielt usædvanligt, 

idet et dronningeslutspil bød på en 

overraskende afslutning. 

  

Morten M. Hansen - Poul B. Sørensen 

Simultan 2009, hvid trækker 

Undertegnede havde hvid mod Poul 

Sørensen, der efter en koncentreret 

indsats nåede frem til denne lige 

stilling. 

 

27. Tc3 Txc3 28. bxc3 

ikke det det bedste, men  

28. Dxc3 Dd5  

 er det samme som et remistilbud og så 

"nemt" skal det ikke være! Trækket 

giver ikke hvid andre chancer end at 

tage nogle felter med c3-c4 og måske 

en fribonde efter et senere  

 

28.  - Dd5 29. Db8+ Kf7 

30. Dxa7+ Kf6 31. Dxb6 Dxa2  

Nøgternt set har sort dog de bedste 

muligheder, da alle bondeslutspil er lidt 

bedre for sort, der har indbrudschancer 

på begge fløje, og hvids bondestilling 

udviser svækkelser. 

 

28.  - Kf7 29. Kg2 Db7 

30. Kg3 Dd7 31. h4 
 

Jeg ledte efter en mulighed for at 

opmuntre sort til et "forkert 

bondeslutspil", hvor den hvide konge 

kunne nå e5 efter en dronningafbytning, 

men Kf4 duer ikke – fx Dd8 (truer mat 

på h4 eller evig skak) eller endnu 

bedre 
 

31.  - Da4+ 32. Dd4 Dxd4+ 

33. cxd4 Kf6 

og sort har fat i den lange ende. 

 

31.  - De7 32. e4 fxe4 

her ville udfaldet Dc5 sikre remis



30 

Simultan mod klubmesteren  
______________________________________ 
 

 

32.  - Dc5 33. Db8 b5 

og ingen af parterne kan komme videre. 

 

33. fxe4 Df6 34. Dc7+ Kg6 

35. f4?! 

- trukket à tempo uden omtanke. Det 

forekom mig at være helt naturligt at 

tage centralfelterne og "angribe" den 

sorte konge samtidigt med at jeg 

skærmede min egen konge. Desværre 

missede jeg i farten på vej til næste 

bræt fuldstændig sorts simple svar! Det 

rigtige havde været at spille 

 

35. Dxa7 De5+ 36. Kf3 Dxc3+ 

37. Kg2 Dc2 38. Da8 

og remis. 

 

35.  - Kh5 36. Kf3 Kxh4 

37. f5?? 

- igen gik det for stærkt med 

beslutningen – det sker jo i simultan – 

men det jeg troede var en nødbremse 

med evig skak viser sig næsten at være 

et tabstræk. Mere køligt og korrekt var 

 

37. a4 h6 38. Ke2 Kg4 

39. Dxa7 Dxc3 40. Dxb6 Kxf4 

41. Dxe6 

og der lurer evig skak i begge lejre. Nu 

kunne sort få gevinststilling med 

 

37.  - exf5! 38. Dh2+ Kg5 

39. Dg3 Kh6 40. Dh2+ Kg6 

og den forventede evige skak er væk og 

sort bør vinde ved præcist spil. I stedet 

kom der 

 

37. - e5? 38. c4 Kh3 

39. c5 bxc5 40. Dxc5 

- hvid har holdt e5-bonden under opsyn 

og sort har svært ved at forlade den. 

Hvis valget nu var faldet på et aktivt 

træk såsom Dg5, Dd8 eller Da6 for at 

komme i nakken på den hvide konge og 

fremtvinge evig skak, så havde 

remisen været lige ved hånden. 

 Desværre for Poul var antallet af 

"simulanter" på dette tidspunkt nede på 

2 og jeg returnerede derfor hele tiden 

hurtigt til brættet og "fremtvang" på 

den måde nogle alt for hurtige 

beslutninger fra ham. Katastrofen kom 

som lyn fra en klar himmel: 

 

40.  - a6?? 41. Dg1 

og pludselig kan sort ikke undgå mat! 

Derfor opgivet og 1-0. 

Morten 
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Første aften: 

Forårsturneringen kom i gang! Med lidt forsinkelse, bl.a. fordi der kom tre spillere, 

som ikke var tilmeldt. Og Ernst ville gerne gå tidligt. Alle blev indplaceret, og de to 

runder blev afviklet uden problemer. 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, ville der således være to gruppers 

forskel og den tildelte tid ville være 35 mod 55 minutter. 

 

Anden aften: 

På anden dag af forårsturneringen blev vi et lige antal. Morten Ree fra Vanløse 

overtog sidstepladsen fra Mr. Mox efter tredje runde. Han lagde ud med et point 

mod Bjørn Gemzøe. 

Forrest med maksimum ligger Rune, som i fjerde runde besejrede Bent Kølvig. Han 

ser ud til at være stærkt spillende og har allerede besejret Gyula Szücs og Gisli. 

Og så vandt Bent Christensen over redaktøren i tredje runde. 

 

Tredje aften: 

Med tre afbud, fra Bent Christensen, Niels-Holger Nielsen og Bendt Breinholdt, blev 

runderne slået lidt i stykker. Rent faktisk manglede også Frank Hansen – dog uden at 

turneringslederen blev klar over det. Kortene viste blot, at han havde tabt. Gisli 

besejrede Bent Kølvig i 6. runde. 

Modstanderne til 7. runde kunne først fastlægges, når de udsatte kampe var afviklet. 

På grund af den stiftende generalforsamling forsvandt opsamlings-tirsdagen, så 

resultaterne forelå først i pinsen. 

 

Sidste aften: 

Bjarne manglede (se generalforsamlingen) og Frank Hansen dukkede heller ikke op 

denne gang. Bent Kølvig tabte til Flemming Bruun og kom dermed uden for 

præmierækken. Rune sluttede forrest to pints foran de nærmeste (!) med 7½ ud af 8. 

Gisli holdt andenpladsen trods et nederlag til sidst og Jan Nielsen blev nr. tre med en 

flot slutspurt. Bedste ikke-placerede fra B-gruppen blev Flemming Bruun. Bedste fra 

C-gruppen var Ole Lergren, der som den eneste fik et halvt point mod Rune. Bedste 

D'er blev Zoran, der slog Gisli i sidste runde og bedste fra E-gruppen var Bent 

Christensen, der slog Hovhannes til sidst. 
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NAVN 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. Korr. Plac.

2 22 19 9 12 15 24 10

1 D3 Per Kühlmann 0 1 ½ 1 ½ 0 0 0 3
1 3 16 22 14 5 5 4

2 D5 Niels-Holger Nielsen 1 ½ 0 ½ x x ½ 0 2½
4 2 18 23 22 7 13 17

3 B6 Sten Bauers 1 ½ 0 ½ 0 0 ½ 1 3½
3 5 12 24 17 10 9 2

4 E2 Bjørn Gemzøe 0 0 0 0 1 0 1 1 3
6 4 22 7 13 23 2 9

5 C4 Hovhannes Tutundjan 0 1 0 ½ ½ 0 ½ 0 2½
5 8 10 20 16 18 7 22

6 D1 Frank Hansen 1 0 1 1 x x x x 3
8 9 15 5 10 3 6 18

7 B1 Jan Nielsen 0 1 0 ½ 1 1 1 1 5½ 25,50 3
7 6 11 18 15 16 14 20

8 B3 Gisli Hardarson 1 1 0 ½ 1 1 1 0 5½ 32,00 2
10 7 13 1 24 17 4 5

9 E1 Bent Christensen 0 0 1 0 0 1 0 1 3 E1
9 11 6 14 7 4 17 1

10 D6 Franz Henriksen 1 0 0 0 0 1 1 1 4
12 10 8 16 18 20 15 19

11 A2 Rune L. Pedersen 1 1 1 1 1 1 1 ½ 7½ 1
11 13 4 19 1 21 20 16

12 A3 Guyla Szücs 0 ½ 1 1 ½ ½ ½ ½ 4½ 30,00
14 12 9 17 5 24 3 23

13 B2 Bjørn Enemark 0 ½ 0 1 ½ 0 ½ 1 3½
13 16 21 10 2 22 8 15

14 C5 Knud Erik Helleshøj 1 0 0 1 1 1 0 ½ 4½ 26,50
16 17 7 21 8 1 11 14

15 B5 Johnny Smidt 0 1 1 1 0 1 0 ½ 4½ 32,00
15 14 2 11 6 8 18 12

16 A1 Bent Kølvig 1 1 1 0 1 0 0 ½ 4½ 31,50
18 15 24 13 4 9 10 3

17 E3 Bendt Breinholt 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 20 3 8 11 6 16 7

18 B4 Flemming Bruun 1 ½ 1 ½ 0 1 1 0 5 31,50 B1
20 24 1 12 23 2 21 11

19 C3 Ole Lergren 0 1 ½ 0 1 1 1 ½ 5 29,00 C1
19 18 23 6 21 11 12 8

20 D4 Zoran Wisal 1 ½ 1 0 1 0 ½ 1 5 32,00 D1
22 23 14 15 20 12 19 24

21 C2 Poul Sørensen 1 1 1 1 0 ½ 0 1 4½ 27,50
21 1 5 2 3 14 23 6

22 D2 Bjarne Røhder 0 0 1 ½ 1 0 x x 2½
24 21 20 3 19 5 22 13

23 C1 Ernst M. Hansen 1 0 0 ½ 0 1 1 0 3½
23 19 17 4 9 13 1 21

24 C6 Morten Ree (efter 3. rd) 0 0 0 1 1 1 1 0 4
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Regnskab

Indtægter 2.007

1. Kontingenter

Kontingenter ialt: 27.890,00 27.890,00 28.549,00

2. Turneringsindskud

Rødovre-EMT 3.840,00 2.880,00

Vinterturneringen 800,00 1.000,00

Forårsturneringen 1.150,00 1.000,00

Lyn forår og efterår 130,00 200,00

Turneringsindskud ialt: 5.920,00 5.920,00 5.080,00

3. Jubilæum

Turnering 4.300,00

Turnering, kiosk 665,00

Sponsor 4.649,35

Tilskud Rødovre Kommune 7.500,00

Jubilæumsindtægt (tilmeldinger) 5.000,00

22.114,35 22.114,35

4. Indskud nye medlemmer 400,00 400,00 100,00

5. Huslejetilskud 10.600,00 10.600,00 10.260,00

6. Renteindtægt 65,95 65,95 44,68

7. Sponsortilskud (initiativ + emt) 6.300,00 6.300,00 7.989,76

Samlede indtægter: 73.290,30 52.023,44

Udgifter:

1. Kontingenter KSU

    Januar kvartal 4.976,00 5.180,00

    April kvartal 4.784,00 4.948,00

    Juli kvartl 4.642,00 4.456,00

    Oktober kvartal 4.512,00 4.614,00

    Holdturnering 200,00 300,00

Kontingenter KSU ialt: 19.114,00 19.114,00 19.498,00



34 

Regnskabet 
______________________________________ 
 

 

 

2. Turneringspræmier

    Rødovre-EMT 4.400,00 3.400,00

    Vinterturneringen 800,00 1.000,00

    Forårsturnering 1.200,00 1.000,00

    Lynskak forår og efterår 130,00 200,00

Turneringspræmier ialt: 6.530,00 6.530,00 5.600,00

3. Særlige arrangementer:

    Sommerafslutning 68,00 499,50

    Juleafslutning 87,00 249,50

    Vestvoldturnering 400,00 400,00

    Simultan mod Bent Kølvig 393,50

    Rødovre-centret (Kvindernes kampdag) 1.738,00

    Rødovre-centret (Carsten Høi) 3.657,95 528,00

    Jubilæumsturnering (præmier) 5.400,00

    Rødovre Mesterskab - EMT (afgift+annonce) 1.272,50 810,00

    Gavekort v/ Simultan, jub. turn. mv. 1.000,00

    Reception, Jub. fest 16.629,25

Særlige arrangementer ialt: 30.646,20 30.646,20 2.487,00

4. Administration m.v.

    Husleje (skøn 2008) 9.000,00 23.249,76

    Porto 805,50 896,70

    Gebyrer 300,00 482,00

    Web-hotel 1.105,00 810,00

    Telefon mm.(formand/holdledelse) 780,00 100,00

    Revision 0,00 0,00

    Generalforsamling 130,00 100,00

    Interne Træk 800,00 800,00

    Diverse 2.565,50 369,00

    Kontorhold 185,00 1.130,00

    Bestyrelsesmøder 403,00 393,00

Administration m.v. 16.074,00 16.074,00 28.330,46

Samlede udgifter: 72.364,20 55.915,46

Driftsresultat

Samlede indtægter 73.290,30 52.023,44

Samlede udgifter -72.364,20 -55.915,46

Driftsresultat 926,10 -3.892,02
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C: STATUS PR. 31. DECEMBER 2008

KASSEBEHOLDNING OG EGENKAPITAL

Egenkapital pr. 31.12.2007 10.151,94 11.686,48

Driftsresultat for 1.1 - 31.12.2008 926,10 -3.992,02

Afskrivning 0,00 2.357,48

Egenkapital pr. 31.12.2008 11.078,04 10.051,94

Formuen fordeler sig således:

Aktiver

Indestående i Danske Bank 11.359,01 23.835,06

Kontant beholdning (kasserer har tilgode) 5.829,03 -1.948,08

Tilgodehavende 4.500,00 8.989,76

Aktiver i alt 21.688,04 30.876,74

Passiver

Kortfristet gæld -10.610,00 -20.724,80

Passiver i alt -10.610,00 -20.724,80

Egenkapital pr. 31.12.2008 11.078,04 10.151,94

Regnskabet revideret, bilagene kontrolleret, kontant- og bankbeholdningen fundet tilstede

Frederiksberg, den 8. februar 2009

Knud-Erik Helleshøj Zoran Wisal

      Revisor      Revisor

                

Forelægges til godkendelse på generalforsamlingen den 10. februar 2009

Bjarne Røhder, kasserer
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Til lykke 
______________________________________ 

 
Rødovre Skakklub ønsker 

 

 

28. april 

Per Kühlmann 

til lykke  

med de 70 år 

 

 

20. februar 

Frank Krieger Jensen 

til lykke  

med de 50 år 

 

21. marts 

Anders Lundgaard  

til lykke  

med de 50 år 

6. august 2009 

Gisli Hardarson 

til lykke 

med de 50 år

  

1. januar 

Leif Clausen 

til lykke med  

40 års jubilæum 
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Viktor Melnichenko 

1.-3. Pr., Smena 1992 

 
mat i to træk 

 

1. Tg6 Kxh7 2. g8D# 

1.   - Tf8+ 2. gxf8S# 

1.   - Txg7 2. Tgxg7# 

 

Den var ikke så svær, vel? 

 

Vladimir Kozakin 

Vechernij Magadan 1994 

 
mat i to træk 

 

1. Dh7 træktvang 

1.   - a2 2. Dd3# 

1.   - Ka2 2. Dc2# 

1.   - Kc4 2. Le6# 

1.   - c4 2. Db1# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 //farm1.static.flickr.com/191/ 

 485671531_ec611b0c5c.jpg?v=0
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Derefter var der to hjælpematter. Sådan nogle plejer altid at volde almindelige skak-

spillere store problemer. Det kan være svært at se bort fra de normale skakregler og 

acceptere, at sort aktivt hjælper til med at sætte sig selv mat. Man kan sige, at sort 

altid laver de værst tænkelige træk. Og det er altid sort, der begynder. 

Her var to opgaver af specialister på hjælpemat-området. 

 

György Bakcsi & Laszlo Zoltan 

2. Pr., Memorial Macleod 1994 

 
hjælpemat i to træk 

 B: flyt hvid Lh1 -> h8 

 C: flyt yderligere hTc2 -> a1 

Arpad Molnar 

2. HO, Sakkélet 1994 

 
hjælpemat i to træk 

5 løsninger 

 

 

A: 1. Sc3 Ld5 2. Sa3 Tb2# 

B: 1. Sa3 Tc5 2. Sb3 Lc3# 

C: 1. Sb3 Lb2 2. Sc3 La3# 

 

En meget smuk opgave! Sorts første-

træk gentages i en cyklus som andet-

træk. I alle tre tilfælde krydser en hvid 

brik fjerde række i det hul som den 

flyttende springer efterlader. Og der er 

også tale om bindingsmatter, dvs. en  

sort brik kunne forhindre matten - hvis 

ikke den havde været bundet.  

1. S5f6 Sd5 2. Le7 Sxc7# 

1. Tf6 Sf5 2. De8 Sxg7# 

1. Kf6 dxc7 2. Te6 Sxg8# 

1. S7f6 Sxg6 2. Df8 Sxf8# 

1. f6 Sc6 2. Df7 Sxd8# 

 

Fem forskellige sorte starttræk til f6 og 

fem forskellige springermatter. Og alle 

disse varianter er opnået uden at der 

flyttes brikker undervejs. 
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Til sidst de tre små Circe-opgaver fra Leif Schmidts julehilsen (ja, det var jo tilbage 

i december). Var der nogen, der havde mod til at kikke på dem? Med betingelsen Circe 

vil brikker, der bliver slået, ikke forsvinde fra brættet men genopstå på deres ud-

gangsstilling! Dog forsvinder en slået brik, hvis der allerede står en brik på dette felt. 

 

 Leif Schmidt 

      
 Mat i to træk Mat i tre træk Mat i to træk 

 Circe Circe Circe 

 

J-opgaven: 

1. Sf4 truer 2. Tg4# 

Tårnet kan nemlig ikke slås, fordi det 

så genopstår på h1 og stadig giver 

skak!! 

 

1.   - Sh1 2. Th2# 

1.   - Sh3 2. Sg6# 

 

U-opgaven: 

1. Txc5 [+sBc7] c6 

2. Txa5 [+sBa7] Kxa5 [+hTa1] 

3. Lb5# 

 

- men også 

2. Lb4   axb4 [+hLf1] 

3. Txa5 [+sBa7]# 

Tårnet kan ikke slås, fordi det gen-

opstår på a1 og stadig giver skak. 

 

 

  L-opgaven: 

  1. c3truer2. Sc5# 

  1.   -Lxd3 [+hSb1]2. b3# 
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Skakkalender                  

_______________________________________ 
 

3. kvartal 2009 Lokaler 
 

 

  9. juni Sæsonafslutning  EH 

 

 16. juni Lynmix-GrandPrix 1  BK 

 23. juni Lynmix-GrandPrix 2  BK 

 30. juni Lynmix-GrandPrix 3  BK 

 7. juli Lynmix-GrandPrix 4  BK 

 14. juli Lynmix-GrandPrix 5  BK 

 21. juli Lynmix-GrandPrix 6  BK 

 28. juli Lynmix-GrandPrix 7  BK 

 4. august Lynmix-GrandPrix 8  BK 

 

 11. august Efterårs-lyn I  BE 

 18. august Efterårs-lyn II  BE 

 

 25. august Ur-match mod Hvidovre hos Hvidovre EH 

 

 1. september Rødovre EMT, 1. runde   EH 

 8. september Rødovre EMT, 2. runde   EH 

 15. september Rødovre EMT, 3. runde   EH 

 22. september Rødovre EMT, 4. runde   EH 

 29. september Rødovre EMT, 5. runde   EH 

 6. oktober Rødovre EMT, 6. runde   EH 
 

 13. oktober Efterårsferie 

   Skaksnakcafé  BK 

   Udsatte partier fra EMT 

 

 20. oktober Rødovre EMT, 7. runde   EH 
 

 27. oktober Skaksnakcafé  BK 

 

 

 

   Start 19:30   


