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1.-holdet på hjemmebane mod BMS
se referatet i næste nr.

Vi ønsker alle medlemmer glædelig jul
& godt nytår 2007
Bestyrelsen

Holdturneringen 2000-07
I. Holdet
1. række, gr. 1, 1. runde, ude d. 7. november 2006
Frederiksberg II
1. Ole Schøller Larsen
2. Torben Schøller Larsen

21/2 - 51/2
1

/2 - 1/2

Børge Hjerrild Nielsen

0 - 1

(H) Kåre Jansbøl

3. Francis Morini

1

/2 - /2

® Bent O. Pedersen

4. Kim R. Thomsen

0 - 1

Arne Walther Larsen

5. Frode Benedikt Nielsen

0 - 1

Torben Madsen

6. Arne Schøller Larsen

1 - 0

Knud Højgaard

0 - 1

Svend Sejersen

7. Jørgen Schøller Larsen
8. Ahmed Kazic

1

1

1

/2 - /2

Så kom holdturneringen i gang. Sidste
år slog vi Frederiksberg III med 6-2,
og efter oprykningen skulle vi nu
møde deres andethold, også kendt
som Schøller Larsen & Co. Kampen
blev sat i gang med Rasmus indskrevet på tredje bræt, men der var vist
sket en fejl.
Ca. tyve minutter inde i kampen dukkede vores superreserve Bent O. op,
og jo, man må godt parkere på sidevejene til H. C. Ørstedsvej. Så efter en
halv time blev han sat ind på den
tomme plads. Nu havde vi det meget
bedre.
Jeg mødte op med en feberfornemmelse i kroppen, så jeg spillede et
noget tåget parti, der bagefter viste sig
mere underholdende end godt.
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Hvidovre I

Kim Frederiksen

Den præcise rækkefølge af resultaterne fik jeg ikke noteret, men vi kom
støt og roligt foran.
Arne spillede hollandsk og vandt pludselig, så jeg ikke så hvordan.
Torben spillede et klassisk spansk angrebsparti og endte med at sætte modstanderen mat.
Kåre spillede noget uregelmæssigt rod
med g3, Lg2, c4 og b4, og vandt også.
(Jeg vil ikke indrømme, at jeg ikke
kender varianten.)
Børge fik en sikker remis. Afbytningsvarianten i D.-gambit endte til sidst
med uligefarvede løbere.
Højgaard sled med en hollænder. Han
nussede for meget og endte med at
tabe. Heromkring var mit parti også
færdigt.

Bent O. kom med en remis.
Så sad Kim tilbage. Han var kommet
en bonde bagud i åbningen, men
svindlede den tilbage med en mat-ibunden-kombination. Og så spillede
han støt og roligt modstanderen ud af
brættet. Med tunge officerer på bræt-

tet sad han til sidst med en halv time
og en fribonde, mod ét minut og en
chanceløs stilling. Hvorefter han
tilbyder remis??? Jamen, Jamen,
Jamen. (Jamren.) Nåh, 51/2-21/2 i
åbningskampen er slet ikke værst.
SvS

Holdturneringen 2000-07
Stillingen i 1. række gruppe 1
Runde/Navn

1.r

1 BMS III
2
2 Valby I

4 Herlev I
5 LyngbyVirum II

1

4.r

5.r

4 5

8
41/2

3 4

6
61/2

7 1
21/2

2 3

6 7

1 2

2

5 2
31/2

6 3

6

8

1

101/2

4

91/2

3

9

2

2

0

11/2

0

8

2

6

2

5

3 4

7 1
5 6

8 Perlen I

6
24/3

2 3

6

3 4
21/2 51/2

6
7

2
8

Point MP Placering
8

1 2
8
4 5
14/12 16/1 30/1 7/3

4 5
11/2

7.r

5 6

4

8

6.r
6 7

7
51/2

6 Musik I
7 Frederiksberg II

3.r

2 3
4

6
3 Hvidovre I

2. r

8

1 2
7 4

1

Bemærk: Når modstanderens nr. står i HØJRE side, har et hold hjemmebane
Udebaneadresser: Valby: torsdag d. 14.12. i Valby Kulturcenter, Høffdingsvej 10, Valby
Lyngby-Virum: onsdag d. 7.3.07 i Ny Lyngbygård, Toftebæksvej 17, Lyngby
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Skal vi ikke se mit underlige parti?
Hvid: Svend Sejersen HvS I
Sort: Jørgen Schøller Larsen
Frb. II Spillet 7/11 2006.
1. d4 f5 2. c4 Sf6 3. Sc3 b6 4. Lf4
Lg5 eller Dc2 er vist almindeligere.
Lb7 5. e3 e6 6. a3 Sort spiller ofte
Lb4 i lignende stillinger, så det et
led i kampen om feltet e4. Jeg havde det sådan, at jeg ikke kunne
finde på noget som helst konstruktivt, derfor profylakse. Le7 7. Sf3
0-0 8. Le2 d6 9. 0-0 Sbd7?
Jamendog, han bytter om på to
træk og giver en bonde (De8). 10.
Sg5 De8 Frits giver kvaliteten med
e5. 11. Sxe6 Dg6 Han skulle lige
se, om jeg var grådig eller vågen.
12. d5(?) Jeg kunne have lukket
kampen med 12. Lf3. For Lxf3
13. Dxf3 Tfc8 14. Sxc7! Tab8 15.
Sa6! fulgt af b3 er så håbløst, at
Fritz også her giver kvaliteten.
Men jeg så ikke 15. Sa6. 12.-Tfc8
13. Lg3 Jeg kunne ikke finde på
noget. Se5 14. Lxe5 dxe5 15. Te1
Dh6? Der er overhovedet ingen
plan i dette træk. Mit indtryk var
efterhånden, at han var en usund
angrebsspiller. 16. b4 a5 17. b5
Ld6 Omsider tager han skridt til
at fjerne Se6 fra landkortet. 18. h3
Te8 19. Dc2 Dg6 sic! 20. Ld3 e4
21. Lf1 Lc8 Nu havde jeg egentlig
tænkt mig at spille springeren tilbage til d4, men jeg blev betænkelig
4

ved et sort f4!? med dronning,
springer, to løbere og to tårnlinjer
rettet mod min kongestilling. Så
jeg lavede en lille fælde i stedet.
22. Kh1 Lxe6 23. dxe6 Txe6?
Der var bid. Han skulle have spillet Kh8. 24. c5! bxc5 25. Lc4
Tae8 26. Db3 Lxe6 fulgt af Da4
var præcisere. Sd7 27. Tad1 Se5
28. Lxe6+ Txe6(?) (Dxe6) Nu
havde jeg en kvalitet, men en sort
springer på d3 er kompensation.
Så fik jeg en idé. (Min eneste i
partiet.) 29. Txd6!? cxd6 30. b6
c4 31. Db5 De8 32. Dxa5 Te7 Sd3
var en bedre chance. 33. Dd5+
Kh8 34. Tb1 Db8 35. a4 Sd7 Tb7
er bedre, men taber i det lange løb.
Der ikke var så langt, for nu var han
ved at mangle tid. Men det var også
den skjulte dagorden med offeret i
træk 29, korrekt eller ikke. 36. a5
Te5 37. Dxc4 Tc5 Txa5 38. Dc6
er også håbløst. Sort må fortsætte
med Sxb6, ellers ender det med
bondeforvandling eller mat i
bunden. 38. Da4 Se5 39. a6 Sc6
40. a7 opgivet. Sxa7 41. bxa7
Da8 42. Tb8+ Tc8 43. Txc8+
Dxc8 44. a8D og f.eks. Dg8 45.
Da2 ville han ikke se på. Og
feberen? Den blev ikke til noget.
Næste dag var jeg blot lidt træt,
men også tilfreds.
Noter af Sejersen

Så er der JUL

N

ELY

igen

Tirsdag den 19. december mødes alle
juleglade skaknisser kl. 18.45 i klubhuset til
årets festlige højdepunkt: JULELYN, som
starter kl. 19.00.
For en stund glemmer vi alt om familiemedlemmers uindfrielige gaveønsker, det
kolde blæsende vejr med mængder af regn,
slud og sne – og hygger os sammen.
De ærværdige værter for denne herlige
sammenkomst – Henning Gottfredsen,
Henning Jensen og Finn Gjerulff – har lovet
at sikre arrangementet både orga-nisatorisk
og hvad angår behovet for at erstatte al den
væske, der forsvinder under de dramatisk
spændende partier – og supplerer med fast
føde i form af diverse juleknas.

Indskud stadig kun kr. 20,00

yt:
Sidste n
e
Værtern gså
ro
servere
g
gløgg o r
ve
æbleski

tirsdag den 19. december
– vi mødes kl. 18.45 i klubhuset
til indskrivning og indskudsbetaling
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Holdturneringen 2006-07
II. Holdet
2. række, gr. 1, 1. runde, hjemme d. 7. november 2006
Hvidovre II

2- 6

Frederiksberg III

1. Henning Jensen

1 - 0

Peter Køhler

2. Bjørn Hemmingsen

0 - 1

Morten A. Helles

3. Jørn Brandt

0 - 1

Michael W. Olesen

4. Zygmunt Hartman

0 - 1

Ole Overmark

0 - 1

Dennis L. Rose,

5. Bjarne Håkansson
6. Børge Bengtsen

1

7. Torben Henriksen (H)

1

8. Henning Gottfredsen

/2 - /2

Ebbe Christoffersen

/2 - 1/2

Peter Fram

0 - 1

Bo Pagh

Holdturneringen er så startet hjemme mod
Frederiksberg. Vi er oprykker i 2. række
og skal så spille mod nogle stærkere hold.
Og det ses allerede inden vi begynder vor
første kamp, hvor vort samlede ratingtal
er en del lavere end Frederiksbergs
ratingtal. Kan vi bruge dette til noget? Der
skal i hvert fald spilles sikkert.
Resultatet 2-6 var ikke helt så galt som
frygtet? Vi må erkende efter dette, at det
ikke bliver lettere i de næste kampe at få
point med hjem. Derfor hermed en opfordring til jer, som har tid til forberedelse:
Gå ind og se på KSUs hjemmeside og
studér modstandere og deres resultater.
Vi skulle nemlig gerne forblive i rækken
efter endt sæson.
Henning J. spillede mod en gammel
Hvidovrespiller, nemlig Peter Køhler, som
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1

lagde ud med trækket e4. Henning besvarede med c5 og i 10. træk ødelagde han
overraskende Peters mulighed for at rokere
med trækket Lxf2 støttet af damen på b6.
Dette kostede lidt i udviklingen for Henning. Men i 25. træk snupper Henning
også en løber og spiller sikkert med denne
gevinst indtil det 46. træk. Dér må Peter
nødtvunget bytte damer og kan så ikke
klare Hennings overtag (på springer og 2
frie bønder på a5 og b6).
Det var godt gået, Henning.
Bjørn starter med e4, d4, Lf4, Ld3, som
modsvares af sort med e6, b7-b6, Lb7,
Sf6, og har således lagt ud i sædvanlig og
offensiv stil. Allerede i 7. træk ser Bjørn
muligheder for at vinde en bonde med
trækket Lxc7. Men Bjørns hvide løber
bliver låst inde på c7 og denne tabes i 9.

træk. Bjørn forsøger at vinde terræn og
position med offensive modtræk, bl. a.
ødelægges sorte rokade. Han får tag på en
bonde på g7 med sin dame og forfølger
alle hurtige muligheder for at stække de
sorte brikker. Men spillet er blevet for
åbent og uden den tabte officer er mulighederne ikke nok for Bjørn.
Jørn besvarer e4 med d6, og inden længe
er hele stillingen presset og pakket sammen
omkring Jørn, hvor hvide fremskudte bønder på felterne e4, d5 og c6 er afgørende.
I 15. træk angriber Jørn så den hvide d5
bonde for at få luft. Forsøger så igen og
igen med angreb og afbytninger, men de
hvide brikker bygger bare op og kører i
stilling hele tiden. Luften slipper helt op i
35. træk, hvor Jørn må opgive.
Zygmunt spiller e4 og d4 og udvikler
stille og roligt. Men Zygmunt overser, at
løber bare kunne slås – sådan uden videre
- og stillingen bliver så pludselig forringet.
Zygmunt spiller dog videre og håber på at
genoprette det tabte, eventuelt at finde en
remismulighed i slutspil. Men, det gik
ikke.
Bjarne, spiller e5, d6 og Le7 på udlægget
e4, Sf3 og Lc4. Efter udvikling af officerer
bliver feltet d5 tidligt behersket af hvide
brikker. I 15. træk spiller hvid trækket
Ld5 med en trussel på Bjarnes sorte tårn
på a8, samt trussel der giver tab af sort
bonde på a7. Det bliver indledningen til et
hvidt bondefremstød på linierne a-d.
Bjarne forsøger sig med angreb på hvid
konge med sin dame, løber og springer
samt en fremskudt bonde på f4 for at
fremtvinge en hurtig afgørelse. Resultatet

bliver dog endnu et tab for Bjarne i form
af en officer. Bjarne opgiver i 37. træk lige
inden en snarlig mat.
Børge kan lide d4, e3, Le2, osv. Og det
samme kan Ebbe Christoffersen lide med
trækkene d5, Sf6, e6, osv. Der bliver
udviklet og forsvaret og flyttet officerer
frem og tilbage. Hvordan får man hul på
”bylden”? Sorte brikker forsøger et angreb
med fløjbønder (e - h linier) men stoppes
på h4. Børge forsøger at få bonde frem til
e6 og videre til e7 og får endog gevinst af
en kvalitet for løber og bonde. Men er
dette en gevinst?
Børge spiller med dame, tårn og springer
og 6 bønder mod sorts dame, løber og
springer og 7 bønder, hvoraf den ene er
dobbeltbonde. D´herrer enedes om en
remis.
Torben spiller c6 på Peter Frams e4, som
straks udvikler aggressivt. Jeg har haft
gode spil med dette forsvar, som ofte har
resulteret i, at de hvide angreb ebber ud.
Det gjorde det også i dette spil og Peter
Fram tilbød remis i 26. træk. Måske skulle
jeg have fortsat for derved at vurdere eller
afprøve, om jeg havde fået fordel ved at
kunne beherske c linien med mine tårne.
Jeg modtog dog tilbudet, da jeg kun havde
20 minutter tilbage og der var lang vej
endnu i et åbent slutspil.
Henning G. spiller e4, a3, Sc3, Sb5, Sxd4,
c3 og De2 og sort vise versa e6, d5, d4, a6,
DxSd4, Dxe4 og DxDe2 og så var Henning
en officer og en bonde bagud. Henning
kæmpede videre i 41 træk, men tabet i 6.
træk blev aldrig overvundet.
Torben
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Holdturneringen 2000-07
Stillingen i 2. række gruppe 1
Runde/Navn

1.r

1 K 41 III
2 Tårnby II
3 Frberg III
4 Vanløse II
5 Brønshøj III

2. r

2 3

4.r

5.r

4 5

4

3

1
4

8
61/2

7

3 4

1 2

8

6

8
41/2

6 7
51/2

1 2

8

7 1

3 4
2

2

5 2
31/2 11/2

5 6
12/12 16/1
6 3

7

1

101/2

3

11

4

8

2

41/2

2

6

2

4

0

5

0

7
6
8

5

3 4
2 3

21/2

6
7 Hvidovre II

2 3

Point MP Placering
8

4 5

6
2

4 5

7.r

5 6

5
7 1

6.r
6 7

6

6 Gladsaxe II

8 Rødovre II

3.r

8
30/1

6/3

7 4

1 2
24/3
1

Bemærk: Når modstanderens nr. står i HØJRE side, har et hold hjemmebane
Udebaneadresser:
Gladsaxe, tirsdag d. 16/1, Bagsværd Gl. Stationsbygning, Til Jernbanen 20, Bagsværd
Rødovre, tirsdag d. 30/1, Foreningshuset, Højnæsvej 63, Rødovre
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Indbydelse til
JuleNytårsFastelavnsfrokost
lørdag d. 3. februar kl. 13
Har vi lyst til at være sammen om mere end skak? F.eks. et
veldækket bord?
Det er da muligt, så derfor har bestyrelsen besluttet at
indbyde til JuleNytårsFastelavnsfrokost (noget skal det jo
hedde). Så får vi se, om der er interesse for lidt mere socialt
samvær. Bemærk, der er intet sluttidspunkt.
Der bliver købt ind til et lækkert frokostbord – men prisen
bliver kun 50 kr. pr. deltager. Der kan købes vand, øl, snaps
og vin til lavpris; kaffen er gratis!
Det er naturligvis tilladt at spille al den skak, man har
lyst til.
Ku’ du tænke dig at have en dejlig dag i gode venners glade
lag, så tilmeld dig hos Finn G, Henning G, Henning J eller
Bjarne senest tirsdag d. 23. januar 2007.
Der skal være mindst 10 tilmeldte for at afholde frokosten.

Pris:
Tilmelding senest:
Betaling:

50 kr.
23. januar
Ved tilmelding
79

Klubmesterskab 2007 - Mesterklasse
Bemærk datorettelser: Den 23. januar er slettet, og
6. og 7. runde er ændret til hhv. 13. og 27. februar
Turneringsdatoer

10/10 31/10 14/11 5/12

Runde/Navn
1 Arne Larsen
3675 1664

1.r 2. r
2 3
1

/2

0

1

/2

1

3 Svend Sejersen 7
3675 9862
0

1

2 Henning J
8233 1029

3.r

1

0
8

0

7 Børge Nielsen
3675 6883

1

8 Knud Højg
3630 3215

1

3 4
1

/2

6.r

8

8

5 6

7

4 5

6
–

7 1

2 3

8

5

1

–

6 7
0
4 5

1 2
0
0

1

/2

1

0

1

3 4

5 6

5 2

3 4

–

8
1

Point Placering

6 7

/2

/2

7.r

–

6 3

Kampen om årets klubmesterskab er i
fuld gang. Efter 3. runde har 3 spillere
skilt sig ud. Henning, Kåre og Børge
med hver 21/2 bliver pustet i nakken af
Højgaard, med 2 af 3. Der er et stykke

10

13/2 27/2

1

1

5 Rasmus Hansen 8
5070 3366
0

5.r

4 5
–

1 2

4 Kåre Jansbøl 6
3634 1741
1

6 Bent O. Ped.
3678 2322

4.r

9/1

–

–

–

7 1

2 3

8

1 2
7 4

udgået d.
4.12.06

1

vej endnu, så der kan nå at ske meget.
Oprykkeren Henning – sidste års
vinder af 1. kl. – har med 21/ af 3 fået
langt over egen forventning.
bh

Klubmesterskab 2007 - 1. og 2. klasse
Bemærk datorettelser: Den 23. januar er slettet, og
7., 8. og 9. runde er ændret til hhv. 6., 13. og 27. februar
Turneringsdatoer

10/10 24/10 31/10 14/11 5/12

Runde/Navn 1.r
2. r
3.r
klasse
1 Henning Gottf 10
2 3
II 3649 5854
0
u
0
2 Erik Friberg
II 3649 67 43

9 1
1

3 Torben Hen.
II 3675 7085

1

4 Jørn Brandt
I 3675 0633

u

5 Bjarne Håk.
II 2032 4571

1

/2

1

u

1

8 9

0

6 Zygmunt Hartman 5
II 2267 5864
0

10
u

7 Bjørn Hem. 4
I 3634 1776
u

1

8 Finn Gjerulff 3
II 5070 6957
0

u

10 Arne Rasmus. 1
I 3678 3677
1

1

/21
/2

10
1

1

1

1

1

1

0

/2

10
u

1

0

0

0

1

1

u

7 8
5 6
1

4 5

6 7

3 4
1

/2

5 6

7 8

4 5

6 7
10

5 6

1 2

3 4

10

9 1

2 3

4

8 9

1 2

3

9 1

2

10

5 6

7 8

10

1

1
7 3

/2

8 9

Point Placering

0

/2

6 2
u

9.r

6 7

2 3

1

/2

8.r

0

/2

1

7.r

3 4
1

8 9

1

6.r

0

9 1

6 7

6/2 13/2 27/2

4 5

1 2

1

7 8

9 Børge Bengtsen 2
1
II 3677 0470
/2

5.r

0

10
/2

u

/2

4.r

9/1

Som det fremgår, spiller 1. og 2.
klasse i samme gruppe. Her er 2.
runde slemt plaget af udsatte partier,
og sammen med udsatte fra 1. og 4.
runde er det lige i overkanten; der er

8 4

9 5

0

dog endnu luft til at indhente det
forsømte. Jørn har fuldt hus i sine 2
partier, mens de 2 andre fra 1. kl. har
sat 1/2 til. I 2. klasse ligger Torben flot
med 3 af 4 og ingen nederlag. bh
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Skakklubben BMS har været på
rov i Hvidovre Skakklub og har
foreløbig snuppet 3-4 af vore
bedste juniorer. Nedenstående er
efter aftale med bestyrelsen sendt

til Skakbladet med anmodning om,
at det bliver optaget som
debatindlæg. Teksten er desuden
sendt til KSUs bestyrelse med
anmodning om indgriben derfra.

Sikker selvmat
af Bjarne Håkansson
formand for Hvidovre Skakklub

Det sker hverken i morgen eller om to
år, men BMS’ børne/juniorpolitik må
desværre ende med noget nær en
rekrutteringskatastrofe for børne/
juniorskakken.
Med fuld opbakning fra Hvidovre
Skakklub meldte 3 af klubbens
dygtigste unge skakspillere sig
tidligere på året ind i BMS; de ville
gerne lære og spille endnu mere skak.
De havde fået ’blod på tanden’ som
følge af en omfattende og systematisk
indsats af klubbens dygtige instruktør
Michael Bloch.
Tre dage før Københavnsmesterskabet
blev det klart for Hvidovre, at de 3
skulle stille op for BMS. De havde
nemlig fået et ultimatum: ”Vil I spille
i BMS, så skal I også stille op for
BMS”.
D. 22.9., dagen før mesterskabet,
havde jeg en længere telefonsamtale
med formanden for BMS med henblik
på at få klubben til at frafalde kravet.
BMS’ væsentligste begrundelse for
ultimatumet var, at BMS tidligere

12

havde betalte instruktører, som nogle
naboklubber begyndte at nasse på via
dobbelt medlemsskab. Jeg tilbød at
betale et træningsbidrag for hvert
Hvidovrebarn, der nu også var BMSmedlem og påpegede en række
negative virkninger af BMS’
holdning.
Mit ønske blev pure afvist. Men vi er
mange, der er bekymrede over
konsekvenserne på sigt af BMS’
adfærd.
I Hovedkreds 1 var på DSUs
kluboversigt d. 22. nov. 2006
registreret 36 juniorer fordelt på 11
klubber, hvoraf de 16 er medlem af
BMS = 44,5%. Der var endvidere
registreret 89 børnespillere i kredsens
i alt 32 klubber. De lave tal er i sig
selv alarmerende, men når man ser på
fordelingen af børn på blot 8 klubber,
bliver det endnu mere faretruende:
Øbro, Lyngby og Brønshøj er hver
noteret for 7 børn, Tåstrup og K41
hver 10 og Amager 12. 3-4 af
Hvidovres p.t. 9 børn optræder som

dobbeltmedlemmer – nogle har
imidlertid meldt sig ud, flere er på
samme vej! Topscorer er BMS med
27 børn (23 d. 22/9); over 30% af det
totale børnetal.
Det er surt at være instruktør, når de
dygtigste børn bliver røvet – eller
hvad det ellers kan kaldes. Det betød,
at der stod BMS som klub ud for de 3
højst placerede danskere ved KM,
gr.E i stedet for Hvidovre, som var
deres første og lokale klub. Det betød
også, at Hvidovre måtte droppe at
stille med et juniorhold i KSUs
holdturnering 06-07, for de 3 skal jo
stille op for BMS. Og de 3 har også
kvalificeret sig til DM – for BMS!
Hvidovres børne/juniorafd er
smuldret.
Da vores instruktør så resultaterne af
sin indsats blive høstet af BMS, sagde
han stop. Det samme gjorde adskillige
børn. Kun ét af de børn, der er mødt
op den seneste måneds tid har mere
end et halvt års medlemsskab i
Hvidovre bag sig.
Et af Hvidovres bestyrelsesmedlemmer vil nemlig ikke bare kaste
håndklædet i ringen. Lige nu har han
fem aktive børn, hvoraf 2 er
medlemmer. De 3 andre er
interesserede, som Hvidovre har
rekrutteret ved hjælp af de
arrangementer, vi løbende afholder
rundt om i kommunen. Men ét er
sikkert: Hvis vi påny udsættes for
barnerov – eller hvad det ellers kan
kaldes – fra BMS, så lukker børne/
juniorafdelingen i Hvidovre

Skakklub! Måske sker det alligevel –
vi ser tiden an til sæsonafslutningen.
Og det er det mest skræmmende
perspektiv for rekruttering af børn &
unge. Når de præsenteres for skak i
skolen eller i klubben, så er det
utroligt vigtigt, at de interesserede kan
opsøge en skakklub i nærområdet.
Såfremt BMS fastholder sit ultimative
krav, må andre store klubber vel gøre
ligeså. Derfor vil det bestemt ikke
overraske mig, hvis der om 3-4 år blot
er 3-4 klubber i kreds 1, der har noget
at tilbyde børn & unge. Dé kan så
spille holdturnering med og mod sig
selv, mens skakken generelt sygner
endnu mere hen. Jeg er ikke
misundelig på den flotte skakindsats i
BMS – men for mig at se må klubbens
egoistiske holdning ende med en klar
selvmat! Stop den adfærd!!
Jo, børnene og deres forældre kunne
ha’ valgt at blive i Hvidovre
Skakklub, men de rammer og
trænerresurser mm, de mødte i BMS,
kan Hvidovre p.t. ikke konkurrere
med. Desuden lå Hvidovres træning
indtil oktober fra kl. 18.30-21.00
(siden ændret til kl. 16-18) – meget
sent, når man som 8-9-årig skal møde
i skole kl. 8.00 næste morgen! Men
arbejdet bestemmer, hvornår
juniorlederen har fri.
Jo, hvis børn og unge kommer til
Hvidovre Skakklub og ønsker at være
dobbeltmedlem – og fortsat stille op
for deres gamle klub – vil de bestemt
være velkomne alligevel. Det handler
om børnene og skakkens overlevelse.
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Svaret på henvendelserne til
KSU og Skakbladet kom hurtigt:
Vi får lidt at vide om forholdene i fodboldverdenen og noget medfølelse fra KSU,
som til gengæld ikke reagerer på debatindlæggets pointe: Faren for skrump i tilbuddene til børn og unge, fordi instruktørerne i
de mindre klubber ser deres indsats smuldre
som følge af ‚tyverier‘ – og derfor stopper.
Redaktør Thorbjørn Rosenlund kommer også
ind på, hvordan børn ruller væk i fodbold.
Desværre har jeg enten udtrykt mig utydeligt,
eller også har han ikke læst indlægget tæt
nok, når han derpå skriver:
„Du skriver om BMS's egoistiske holdning,
som - sådan læser jeg det - kommer til udtryk ved, at de ikke vil lade ikke-medlemmer
deltage i træningen på betalingsbasis.“
Jeg mener ikke, at der noget sted i debatindlægget står noget, der kan fortolkes i
retning at, at vore hvidovredrenge skulle
være gratis medlemmer i BMS.
Derpefter beskriver han situationen præcis,
som den var:
„Hvis junioren er fuldgyldigt medlem i begge
klubber og betaler fuldt kontingent, kan
BMS naturligvis ikke bestemme, hvilken af
klubberne, spilleren vil have på sit navneskilt
ved KM, så her må foreligge en misforståelse, der kan opkalres og brings ud af
verden.“
Som medlemmer af Hvidovre Skakklub
meldte de 3 juniorer sig ind i BMS på et
dobbeltmedlemsskab. Og så gav BMS de 3
et ultimativt krav – og dét var bestemt ikke
nogen misforståelse.
Jeg opfatter de to svar på en sådan måde, at
der ikke er grund til at reagere yderligere.
Bjarne
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søndag 26. november 2006 17:13:32
Message From:"Lars-Henrik Bech Hansen"
<larsh@tdcadsl.dk>
Subject:
SV: sikker selvmat
To:
Bjarne Haakansson
<bestyrelsen@ksu.dk>

Hej Bjarne !
Jeg har drøftet denne problematik med
BMS, så sent som sidste søndag da TSF
mødte BMS i divisionsturneringen, Det
er klart at man ikke kan forhindre dobbeltmedlemskaber og at spillere selv må vælge hvor de spiller hold, ingen tvivl om
det. Når det er sagt må man sige vi i KSU
er meget glade for det store arbejde man
gør i BMS på Børne og ungdomsområdet
og det viser sig at målrettet arbejde giver
succes.
I alle sportsgrene er det desuden også
sådan at ungdomsspillere og deres forældre søger hen hvor der er de bedste
træningsmuligheder. hvis man gerne vil
blive stærk og har ambitioner om at blive
til noget.
I skakken har vi hidtil ikke set så meget
til det. Nok mest fordi den gode træning
er så sjælden, det ville være rart hvis flere
klubber satsede mere på dette eller brugte
KSU`s tilbud om træning som du kan læse om på KSU`S hjemmeside.
Jeg kan forstå jeres frustration og håber i
bibeholder det gode arbejde i Hvidovre
med fornyet gejst, dansk skak har brug
for mange skakklubber med et godt skaktilbud for børn og unge, i deres nærområder.
Med venlig hilsen
Lars Hansen
Formand for KSU

søndag 26. november 2006 17:12:26
Message From:Thorbjørn Rosenlund
<rosenlund@tr-text.dk>
Subject:
Re: debatindlæg
To:
Bjarne Haakansson

Hej Bjarne.
Det er et ubehageligt, men også relevant
problem, du tager op i dit debatindlæg.
Man kender det fra fodbold, hvor ligaklubberne direkte betaler talentspejdere
for at pege på drenge og piger, som det vil
være fordelagtigt at kontakte med tilbud
om træningsweekends, fine sportstasker
- og æren af at blive trænet ambitiøst i en
storklub.
Men som jeg læser dit indlæg, er det ikke
BMS, der har fisket, men de unge spillere
selv, der har set klubben som en naturlig
udvikling. Du skriver om BMS's egoistiske holdning, som - sådan læser jeg det
- kommer til udtryk ved, at de ikke vil
lade ikke-medlemmer deltage i træningen
på betalingsbasis. Men BMS er jo netop
bare en skakklub som alle andre og ikke
en forretning eller et professionelt
fitnesscenter, der kan håndtere købende
kunder udefra. Hvis junioren er fuldgyldigt medlem i begge klubber og betaler
fuldt kontingent, kan BMS naturligvis
ikke bestemme, hvilken af klubberne,
spilleren vil have på sit navneskilt ved
KM, så her må foreligge en misforståelse,
der kan opkalres og brings ud af verden.
Så vidt jeg kan se, er klubbens eneste
formelle brøde derfor, at den er der og må
virke fristende på unge spillere.
Men kunne man så ikke forvente mere
troskab af de unge? Over for den klub,
hvor de spillede deres første partier, og
den træner, der lærte dem at sætte mat
med springer og løber? Nej, man spiller

skak, hvor man synes, det er sjovest. Selv
om det som forælder eller som træner
kan være trist at se et ungt menneske
drage af gårde, bør man nok gribe i egen
barm og erkende, at hvis ens pædagogiske
indsats blev ydet i forventning om
taknemlighed, om tilbagebetaling af en
slags gæld, har man handlet i selviskhed
og ikke for den unges skyld.
Hvis der var indicier for, at BMS fiskede
efter unge medlemmer, både kan og bør
man konfrontere dem med anklagen, også
gerne i Skakbladet. Men at laste dem for,
at de simpelt hen har skabt en klub med
gode aktiviteter, forekommer ikke fair,
hverken mod BMS, eller de juniorer, der
vælger klubben.
Skakbladet nr. 9 er færdigredigeret, så i
givet fald bliver det i nr. 1. Men hvis du
fastholder at ville angribe BMS på det
foreliggende grundlag skal to ting være
opfyldt. For det første skal indlægget
holde det af HB ønskede maksimum på
ca. 1750 tegn inkl. mellemrum, og for det
andet skal jeg kunne nå at forelægge det
for BMS til et svar i samme nummer.
For mig at se er den bedste løsning imidlertid at justere fokus i indlægget, så det
i stedet for BMS tager fat på det principielle problem, at storklubberne virker
så dragende på de unge, at det lokale
juniorarbejde såvel som holdturnering
trues.
Venlig hilsen
Thorbjørn Rosenlund
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De mange præmier blev uddelt efter spillernes slutplacering

Drama på biblioteket
Efterårets traditionelle skakturnering for
børn på Avedøre Bibliotek blev et tilløbsstykke ud over det sædvanlige og udviklede
sig til et drama i toppen.
Der var med 12 deltagere alt optaget på
stolene foran brætterne – alle de øvrige
interesserede måtte ‘nøjes’ med et være
medlevende tilskuere til mange spændende
partier.
Den ordinære turnering sluttede efter 7
runder med 3 spillere øverst med hver 6
point, så der blev dikteret omspil for at finde
en endelig vinder! Resultatet fra tidligere
gentog sig imidlertid: Yasin slog Martin
som slog Mussa som slog Yasin. De er alle
3 dygtige spillere og lige stærke – og så
måtte de dele æren på 1.-pladsen.
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Præmierne kunne de dog ikke dele, så
rækkefølgen blev afgjort ved lodtrækning.
Danske Bank, Strandmarks Afd., Strandmarksvej, sponserede som tidligere flotte
præmier og denne gang så mange, at der var
en til samtlige tilmeldte deltagere. Rygsæk,
bærbar PC-taske, fodbold, drikkedunke
m.m., som blev modtaget med begejstring
af de glade skakspillere.
Det var meget positivt at opleve, hvor
engageret børnene gik til brikkerne. Der var
fuldstændig stille, når partierne blev sat i
gang. Selv tilskuerne ‘tog plaster for munden’, så spillerne kunne koncentrere sig!
Turneringen blev afviklet lørdag d. 11.
november og var arrangeret af banken,
skakklubben og biblioteket.
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KlubNyt
velkommen til
Kevin Jensen, jun.

Arshak Ikilikian, pens.

farvel til
Michael Bloch, sen.
Thomas Ziegler, sen.
Mads-Holger Jacobsen, jun.
Adam Morsing, jun.
Jonathan Braüner, jun.

Juniorarbejdet
Da jeg synes, det ville være forkert at
nedlægge juniorarbejdet, har jeg overtaget jobbet som instruktør i klubben.
Jeg vil gerne komme og træne unge
interesserede skakspillere tirsdag
eftermiddag fra kl. 16 - 18.
Alle børn og unge er velkomne.
Jeg håber, mange vil komme og at
vores arbejde vil bære frugt.
Jeg håber også, at andre klubmedlemmer
vil komme og hjælpe til, så vi kunne ende med at få etableret en juniorturnering.
Med venlig hilsen
Henning Jensen

juniorjulesjov
Husk at møde op den 19. december,
hvor der er juleknas, og så har Henning
Jensen udlovet pæne præmier.
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Benyt gerne gironummer

6478948
Hvidovre Skakklub
2650 Hvidovre
når du betaler kontingent.
Det er også muligt at betale over

Netbank
I så fald skal du starte med at
‘klikke’ på korttype 01
og derefter springe næste felt over,
og i 3. felt indtaste gironummeret
ud i et (ingen mellemrum).

Husk at betale

kontingent

pr. kvartal i 2006-07:
Seniorer
Studerende
Pensionister
Dobb. medlemsskab
Pens. dobb. medlem.
Passiv
Juniorer 15-19 år
Juniorer under 15 år
kun 3 gange pr. år:
1., 2. og 4. kvartal

230 kr.
160 kr.
160 kr.
160 kr.
95 kr.
95 kr.
160 kr.

95 kr.

senest den sidste bankdag
i februar, maj, august og
november måned

www.hvidovre-skakklub.dk

Bestyrelsen 2006-07
Formand:

Bjarne Håkansson, Hvidovregade 27 B st.tv.
2650 Hvidovre, M: 20 32 45 71
bjarne.haakansson@skolekom.dk

Kasserer:

Torben Henriksen, M. Bechs Allé 65,
2650 Hvidovre, tlf.: 36 75 70 85
wewerhen@yahoo.dk

Næstfmd:

Finn Gjerulff, Hvidovregade 33 A st. mf.,
2650 Hvidovre, M: 50 70 69 57
Henning Jensen, Lange-Müllersgade 2, 3.tv.
2100 Kbh. Ø, 82 33 10 29, M:26 33 12 70
1029@ab-nymindegaard.dk
Henning Gottfredsen
Sognegårds Allé 86, 2650 Hvidovre
tlf. 36 49 58 54

Suppleant,
sekretær:

Kåre Jansbøl,
Sdr. Kystagervej 49, tlf. 36 34 17 41
kaare.jansbol@mail.dk

Juniorledere: Henning Jensen, 82 33 10 29, M:26 33 12 70
1029@ab-nymindegaard.dk
Finn Gjerulff, M: 50 70 69 57
Suppleant Rasmus Agertoft Hansen har ønsket at forlade bestyrelsesarbejdet på grund af private og arbejdsmæssige forhold.
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Redaktion:
Bjarne Håkansson
(ans.)

Næste nr. er planlagt
udsendt
februar 2007.
Sidste frist for
artikler,
egne partianalyser,
turneringsreferater
etc.:
tirsdag d. 23. januar
2007
til Bjarne

19

Program for perioden
5. december 2006 - 12. juni 2007
OBS OBS: Tjek kalenderen, der er foretaget flere
ændringer, bl.a. i datoerne for klubmesterskabet
2006
5. dec
12. dec
14. dec
19. dec
26. dec
2007
2. jan
9. jan
16. jan
23. jan
30. jan
3. feb
6.
13.
20.
27.

feb
feb
feb
feb

6.
7.
13.
20.

mar
mar
mar
mar

Klubm. 2007 M: 4.r. *1.+2.kl: 5.r
HT, 2.Hold, Brh. hj. 3.r
torsd. HT 1.Hold, Valby, ude, 3.r
Julelyn
Juleferielukket
Nytårsløjer?
Klubm. 2007 M: 5. r.*1.+2.kl: 6.r
HT, 1.Hold, Perlen, hj. 4.r
HT, 2.Hold, Gladsaxe, ude, 4.r
Kølvig ved brættet - for alle
HT, 1.Hold, Herlev, hj. 5.r
HT, 2.Hold, Rødovre, ude. 5.r
lørdag kl. 13.00
JuleNytårsFastelavnsfrokost
Klubm. 2007 1.+2.kl.: 7 r
Klubm. 2007 M: 6. r.*1.+2.kl: 8.r
Kølvig ved brættet - for alle
Klubm. 2007 M: 7. r.*1.+2.kl: 9.r

HT, 2.Hold, hj. K 41, 6. r
onsd. HT, 1.Hold, Lyngby,ude, 6.r
Klubaften
Kølvig ved brættet - for alle
Sidste frist for tilmelding til
Hvidovre Åbne Mesterskab
24. mar lørd. HT i Tapeten, Ballerup
1.H. (hj.) Musik, 7.r
2.H. (ude), Tårnby, 7.r
27. mar EMT Hv.ÅbentMesterskab 1. r
3.
10.
17.
21.

apr
apr
apr
apr.

24. apr
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Klubaften
EMT Hv.Åbent M. 2. r
EMT Hv.Åbent M. 3. r
Turnering for børn på
Avedøre Bibliotek
EMT Hv.Åbent M. 4. r

1.
8.
15.
22.
29.

maj
maj
maj
maj
maj

Klubaften
EMT Hv.Åbent M. 5. r
Klubaften
Klubaften
Generalforsamling

5. jun Klubaften
12. jun KlubLYNmesterskab

Hvidovre Skoleskak
for børn & unge
hver tirsdag i klubhuset fra kl. 16.00-18.00
undtagen på skolefridage og juni- august
19.
23.
20.
20.

dec
jan
feb
mar

Juleafslutningssjov
Kølvig ved brættet kl. 19.30
Kølvig ved brættet kl. 19.30
Kølvig ved brættet kl. 19.30

Junior GP turneringer
Lø 2. dec.
Lø 13. jan.
Lø 3. feb.
Lø 24. feb.
Sø 11. mar.
? ? mar.

2006: K41
2007: Hvidovre
2007: Brønshøj
2007: BMS (afv. ok)
2007: Tåstrup
2007: Amager

Spillested: Klubhuset
Biblioteksvej 60 A, Hvidovre

