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KLÅGE ORD
Sammenslutningen med Vanløse Skakklub kom et stort skridt nærmere med
generalforsamlings-beslutningen om at gennemføre den. Nu skal Vanløse i april
træffe en tilsvarende beslutning og derefter kan der holdes stiftende
generalforsamling d. 26. maj.
Denne vinterturnering har været generalprøve, tolv spillere fra Vanløse har deltaget,
fordelt på gruppe A, B og D. I alle grupper har de spillet en fremtrædende rolle, se
resultaterne inde i bladet. Mester blev Morten Møller Hansen, til lykke.
Turneringen har været afviklet i god orden, vi har haft nye modstandere og gode
partier.
I år var det blevet vores tur til at arrangere Vestvold-turneringen. Det er lykkedes at
samle hele fem Rødovre-hold, vi er dermed blevet i alt elleve hold. Referat i næste
nummer.
Et tidligere medlem, Claus Larsen, er død. Se nekrolog inde i bladet.
På grund af en stor mængde stof har noget måttet udskydes til juni-nummeret. Det
gælder Vestvold, regnskabet, problemskak og partistof fra holdturneringen.

Bjørn

//static.howstuffworks.com/gif/how-to-draw-flowers-and-plants-113.jpg
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Vinterturneringen
______________________________________
Ved en opsamlingsrunde den 17. marts
blev de to sidste lampe i gruppe A og B
spillet. I gruppe A spillede Morten
Møller Hansen remis mod Gisli
Hardarson og sikrede sig derved sejren
og mesterskabet med 5 ud af 7. Til
lykke! Derefter fulgte Jørgen Hansen
med 4½, mens Steen Schousboe og
Bent Kølvig begge sluttede på 4 point.
I gruppe B skulle redaktøren, efter
nederlaget mod Johnny Schmidt, vinde
over Ernst for at ende på førstepladsen, og det lykkedes.

A

NAVN

rating

Dermed endte han på 5½, mens Jan og
Johnny fulgte efter med 5.
I gruppe D blev Francois en klar
vinder med 6 point, efterfulgt af Bjørn
Gemzøe, Per Kühlmann og Knud
Hornhaver, alle med 5 point.
I gruppe C mangler endnu to partier,
men ingen af dem får betydning for de
to øverste pladser: Franz Henriksen
vinder med 5½, og Klaus Mortensen
bliver nr. to med 5 point. Derefter er
der et langt spring ned til de øvrige,
ingen af dem kan komme over 3½.

forv.

1

2
8

1 Steen Schousboe

3

1984 4,20 ½ 0

2 Morten Møller Hansen 2087 5,05 1

1

5 Sten Bauers

1748 2,00 0

1

6 Bent Kølvig

2

7 Jan Nielsen

1801 2,45 0
1

8 Gisli Hardarson
snit

½ 0

½ 1

6 7

1 2

1

1

0

1

1
5 6

½ 0

1785 2,35 ½ ½ ½ 0
1921

4

1 3½ 9,75
½ 4½

6
2

3

7

2

½ 0
8

0

1

8

7 1

5 2

5

½ ½ 0 2½

8

3 4

Plac.

4 5

2 3

4 5

2308 6,45 ½ 0

8

½ ½ 0

½ 0

Korr.

5 6

7 1

8

3

Pts.

½ ½ ½ 4 13,50 3
3 4

0

5 6

4

7
6 7

1 2

1860 3,00 ½ 1
1798 2,45 1

6

½ ½ ½ ½ 1

6 7

4 Jørgen Hansen

1
8

1

5
4 5

7 1

3 Bjørn Rasmussen

4

2 3

4 10,75 4
1

0

6 3

½ 1

8

7 4

½ 1

½ 3½ 10,75 5

Vinterturneringen
______________________________________
B

NAVN

rating

forv.

1

2
8

3

1 Hovhannes Tutundjan 1624 2,95 1

½ 0

1661 3,35 1

0

1

5 Bjørn Enemark

1737 4,15 1

1
1

2

7 Ole Lergren

C

DSUrating

NAVN

forv.

2
8

1 Klaus Mortensen

1

3

4

6

5
4 5

6 7

1488 2,95 1
4

5 Niels-Holger Nielsen

1566 3,80 0

1

6 Judith Katz (udgået)

1598 4,15 1
2

7 Bjørn Eriksen

4 5

0

1

8 Zoran Wisal
snit

1

½
5 6

0

5 2

½ 5½
3

2

x

x 2½

8

1

½ uds ½ 1½
6 3

2

8

½ ½ 1 3½

x

3 4

Plac.

0 1½

7 1

1521 3,30 ½ ½ ½ 1
1504

5

0

1 2

1

Korr.

4 5

1

8

1584 4,00 ½ uds 0
1

0

½ 0

3

½ 5

2 3

6 7

Pts.

½ 1 3½
8

½ 1

1

7

8

5 6

7 1

8

½ 1

½ 1

1 2

5 6

0 3½ 10,00 4

6 7

3 4

1561 3,75 0 uds 0

5 16,50 2

7 4

0

1

1

1

½ 1

1501 3,10 ½ ½ ½ ½ 0

4 Franz Henriksen

0 5½

8

½ 0

8

7

2

0

7 1

3 Bjarne Røhder

5 14,50 3

½ 1½

7 1

2 3

5

3

6 3

1487 2,95 ½ ½ 1

2 Jens Hviid

1

0

6

8

0

5 6

1

0

1

0

8

5 2

1660 3,35 0
1675

1

½ ½ ½ ½ 1

1

1

8 Knud Erik Helleshøj
snit

1

1 2

3 4

1657 3,30 0

3

0 3½ 7,50

2 3

½ 1

Plac.

4 5

1

1

4 5

1736 4,15 1

0
8

6 7

3

6 Jan Juul Nielsen

0

8

Korr.

5 6

1

1

Pts.

½ 1

7 1

0

4

0

0

7
6 7

1 2

5 6

1650 3,20 0

6

3 4

½ 1

1677 3,50 0

4 Poul Sørensen

0
8

6 7

3 Johnny Smidt

5
4 5

7 1

2 Ernst. M. Hansen

4

2 3

7 4

0 uds ½ 3

1

Vinterturneringen
______________________________________
D

NAVN

DSUrating

1

2

2

1 Knud Hornhaver

1411 1
1329 0

1

0

0

1000 0

0

0
4

1200 0
1347 1

1

1

1
6

1340 1

0

1244 0

Plac.

1

5 11,50 4

5 6

0

½ ½ 3
2

1

6

0

2 10

6,25

6

5,00

7

9

0

3

0

0

8 1

0

0

0

10

0

0

½ 0 2½

1

½ 1

½ 6

1

1

0

1

0

0

1

1 3½

1

½ 1

1

5 15,25 3

0

1

0

2

8
1

1

5 16,00 2

2

½ 1

10

9 Per Kühlmann

Korr.

3

7 9

8 Henry Lund

1

Pts.
4

1

8

7 Bjørn Gemzøe

1

7

10

1
5 7

6 François Allix

1
9

6

5 Peer Balken

1

0

6
10

3

10

3 5

4 Bendt Breinholt

0
4

1 7

1475 1

5
7 8

0

10 8

4

3 Jan Ingvardsen

4
6

1
1

2 Niels Opstrup

3

3

5

8 4

1481 0

½ 1
9 2

10 Bent Christensen
1327 1
snit 1315

5

0

0

0

http://www.chessineducation.com/product-images/gameofkingspin.JPG
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1. holdet
______________________________________
Brønshøj III - Rødovre I: 3½ - 4½
Ole Illum Truelsen
Mikkel Berth Knoth
Jan Mouritsen
Emil Koldill
Erling Karl Petersen
Peter Boding
Ken Nørtoft Sørensen
Tobias Søgaard Ciesla
snit

1802
1665
1616
1639
1596
1554
1482
1437
1599

0 -1
1 -0
½- ½
½- ½
1 -0
½- ½
0 -1
0 -1

Bent Kølvig
Jens Akhøj
Bjørn Rasmussen
Peter Rank
Tommy Lundsten
Gisli Hardarson
Bjørn Enemark
Ernst M. Hansen
snit

2189
1910
1860
1853
1704
1647
1620
1573
1795

1
1
1
1
0
1
1
1

Birger Madsen
Erik Schmidt Andersen
Niels Morten Lauridsen
Mogens Rodian Poulsen
Christian Glerskov
Werner Jensen
Jesper Howalt Jacobsen
Kai Mortensen
snit

1673
1552
1442
1349
1319
1216
1098
1055
1338

Rødovre I - Vestegnen II: 7 - 1
Bent Kølvig
Jens Akhøj Nielsen
Bjørn Rasmussen
Tommy Lundsten
Jan Nielsen
Gisli Hardarson
Bjørn Enemark
Ernst Mader Hansen
snit
forventet

2189
1910
1860
1704
1715
1647
1620
1573
1777

-0
-0
-0
-0
-1
-0
-0
-0

7,45 - 0,55

Vestegnens andethold var en modstander, som vi måske kunne have slået 8 - 0! De
fleste havde 400 ratingpoints forspring og dermed 90-95% chance for gevinst. Men
netop ikke 100% og Elo-systemet virker også på så små tal. Generelt syntes jeg
ikke, at vi kom helt så nemt til sejrene, som forskellen i rating antydede. Og Jan
måtte altså ned. Og vi bør vel også være tilfredse med 7 - 1.

7

1. holdet
______________________________________
Tårnby II - Rødovre I: 1½ - 6½
Elof Joost Thorgrimson
Erling Jørgensen
Svend Arnkilde
Jens Thrane
Kurt Olsen
Karlo Havmand
Morten Jørgensen
Børge Hansen
snit
forventet

1712
1634
1559
1408
1412
1354
1259
1285
1666

0 -1
0 -1
0 -1
0 -1
uk. - 0
0 -1
½- ½
0 -1

Bent Kølvig
Jens Akhøj
Bjørn Rasmussen
Peter Rank
Tommy Lundsten
Jan Nielsen
Gisli Hardarson
Bjørn Enemark
snit
+0,7 - 0+6,3

2189
1910
1860
1853
1704
1715
1647
1620
1795

Der må have været en misforståelse, for Tommy dukkede ikke op. Efter en time var vi
bagud 1-0. Tårnby var endnu et af de hold, hvor vi havde en solid fordel på samtlige
brætter. Det betød dog ikke, at vi kunne spille skødesløst. Nej, der var kamp om det
overalt. Flere af dem spillede direkte på gevinst.
1Min modstander ofrede tidligt en løber mod to bønder i min kongestilling, men der
var ikke nok materiale med. Derefter var det mit initiativ. Bent fik spillet sig frem til
en fribonde, der ikke kunne stoppes. Han forudså et 1-7 resultat; syntes åbenbart, at
de resterende fem partier burde kunne vindes uden problemer.
Helt så godt gik det dog ikke, for Gisli "soldede" et halvt point væk. Nå, det var
sikkert ok. Peter spillede mod Jens Thrane og nåede frem til slutspil med en S i
overskud. Da han forvandlede en bonde til dame, fik han et remistilbud! Det blev
afslået, der var mat to træk senere. Jens vandt sit parti, da han fik fanget en S på
baglinien. Jan spillede et fint parti, hvor to fremskudte bønder fik stor betydning. Et
afsluttede kvalitetsoffer sikrede, at en af dem kunne gå ned. Til sidst sad Bjørn
Rasmussen og spillede et lidt usikkert slutspil, hvor en bonde blev ført ned, fordi der
hele tiden var trusler. Modstanderen viste bagefter, at Bjørn faktisk havde overset en
mat i én tidligere i partiet! Men det har Kramnik nu også, svarede han blot.

Bjørn
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1. holdet
______________________________________
Rødovre I - Gladsaxe II: 7 - 1
Bent Kølvig
Jens Akhøj Nielsen
Bjørn Rasmussen
Peter Rank
Tommy Lundsten
Gisli Hardarson
Bjørn Enemark
Ernst Mader Hansen
snit
forventet

2189
1910
1860
1853
1704
1647
1620
1573
1795

1 -0
1 -0
½- ½
1 -0
1 -0
1 -0
½- ½
1 -0

Georg Jørgensen
Mikael Dræger
Poul Erik Harders
Andrzej Marczyk
Mogens Olsen
Arne Johannessen
Ib Christian Møller
Johnny SvejgaardRasmussen
snit

1935
1661
1595
1562
1531
1340
1402
1063
1338

6,60 - 1,40

Blot et halvt point !!
Det startede meget godt. Ernst, Tommy, Rank og mig var først færdige 4-0.
Bjørn E brugte lang tid for at finde en gevinst i dronningeslutspil og grundet det måtte
han tage remis.
Akhøj vandt en bonde i springer-slutspil og vandt til sidst.
Bjørn R havde meget lige stilling, hvor han blev tilbudt remis. Han konfronterede mig
og formanden - vi kunne se at Musikken havde vundet 8-0, så det ville ikke betyde
så meget - han tog remis.
Bent havde også et meget remis-lignende tårn-/springer-slutspil, men havde brugt
mere tid. Men snu som han er, kunne han vinde i lyn til sidst.
Vi burde have vundet på point, hvis Tårnbys 2.hold bare havde stillet op. De var for
få, og det betød at alle de point som vi (og musikken) havde høstet blev fjernet. Det
betød ½ point til Musikken. Begge hold sluttede med 34½ point, men da Musikken
havde flere match point (12 imod 10) blev de nr. 1.
Det lød ikke som musik i vores ører desværre - ingen øl trods stor gevinst. Meget
spændende alt sammen og en dag man husker længe.
Slaget er ikke tabt da vi skal åbenbart spille en omkamp om oprykning med nr. 2 i 2.
række, gruppe 1, KS2. Jeg forstod på arrangøren Claus, at vi ville få en mail - gerne
aftale kampen indbyrdes mellem klubberne

Gisli

9

1. holdet
______________________________________
Slutstillingen i 2. rk., gr. 2
Musik I
Rødovre I
Brønshøj III
Herlev II
Posten I
Gladsaxe II
Vestegnen II
Tårnby II

rating
snit
1705
1794
1601
1586
1363
1463
1351
1506

point
34½
34½
29 7
25½
18 5
14 3
11½
0 0

Farvel til Tårnby II

fra http://vi.sualize.us/tag/chess

10

MP
13
11
9

1

2. holdet
______________________________________
Rødovre II - Øbro IV: 1½ - 2½
Knud Erik Helleshøj
Bjørn Eriksen
Jens Carl Hviid
Per Kühlmann
snit

1495
1417
1348
1499
1440

1
0
0
½

-0
-1
-1
-½

Niels Erik Rasmussen
Lars-Emil W. Nielsen
Andreas Christensen
Mathias Torp-Hansen
snit

1462
1241
1300
1316
1330

Det så længe ud til, at vi skulle løbe med sejren i går aftes, men koncentrationen
svigtede desværre et par steder til sidst, så resultatet blev som ovenfor.

Per
Valby III - Rødovre II: 1½ - 2½
Hans Forchhammer
Morten Holmgård
Jørgen Roed
Åge Møller
snit
forventet

1365
1332
1231
1200
1282

1
½
0
0

-0
-½
-1
-1

Flemming Bruun
Knud Erik Helleshøj
Bjarne Røhder
Jens Carl Hviid
snit

1637
1495
1502
1348
1496

0,90 - 3,10

______________________________________________________________________________

Det burde have været en overkommelig opgave, men først efter en både dramatisk
start og spændende afslutning vandt et forstærket Rødovre 2 over Valby 3 med 2½ 1½.
Det blev en dramatisk indledning, hvor holdets reserve Flemming Bruun (bræt 1) var
den første fremmødte (!), og hvor holdets holdleder Bjarne (bræt 3) kom ca. 1 min.
efter kampstart (måtte køre en S-station tilbage).
På dette tidspunkt var der remis-muligheder, men efter hurtig rådslagning blev de to
manglende (Knud-Erik på bræk 2 og Jens på bræt 4) efterlyst. Dog måtte der først
ringes hjem efter deres telefonnr. Heldigvis var Knud-Erik hjemme (!), og heldigvis
skyndte han sig frem til spillestedet.
Til gengæld var det umuligt at få fat på Jens pr. telefon, men han dukkede heldigvis
også op efter at han havde kørt en lille genvej via en anden skakklub i Valby (K41).
Pu-ha.
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2. holdet
______________________________________
Efter meget lige presspil - hvem dummede sig først - tabte Flemming på 1. brættet, og
kun lidt bedre gik det med Knud-Erik, der lidt heldigt fik remis. Bjarne vandt et lidt
spændende slutspil med T mod S - et kvalitetstab modstanderen opdagede med det
samme, da han slap brikken (synd for ham).
Nu var det lige - men heldigvis var Jens fyr og flamme. Modstanderen fik forvandlet
bonde til D (Jens T og L mod S og L) - modstanderen havde en lille matmulighed men Jens gav kvaliteten tilbage og stod til sidst bedst med sine 3 fribønder, hvorfor
modstanderen opgav.

Bjarne
(der kun spiller udekampene)

Rødovre II - Odysseus IV: 2½ - 1½
Knud Erik Helleshøj
Bjarne Røhder
Jens Carl Hviid
Per Kühlmann
snit
forventet

1495
1502
1348
1499
1461

1
0
½
1

-0
-1
-½
-0

Anton Berezin
Orla Eilegaard Jørgensen
Stanislav Kostic
Torben Willer Hansen
snit

2,30 - 1,70

Slutstillingen i 4. række:

Øbro IV
Rødovre II
Lyngby-Virum III
Odysseus IV
Valby III
Taastrup III

rating
snit
1347
1441
1321
1410
1333
1143

point
14½
12
11½
10
7½
4½

12

MP
10
8
4
5
3
0

1615
1370
1346
1307
1410

Protest fra Rødovre
______________________________________
Rødovre har protesteret mod Claus Olsens afgørelse ved fællesafslutningen d. 14.
marts om at diskvalificere Tårnby II fra turneringen og slette dem fra turneringstabellen. Denne afgørelse kostede Rødovre I ½ point, idet vi havde vundet 6½-1½
over Tårnby II, mens Musik I (kun) havde vundet 6-2. Protesten kan læses herunder.
___________________________________________________________________
18.03.2009
Rødovre Skakklub
Ernst Mader Hansen
KSU
Turneringskomiteen:
Formand: Niels Erik Andersen, Dybendalsvej 52, 1.tv, 2720 Vanløse,
tlf.: 38 79 06 39. E-mail: nea@mail.tdcadsl.dk
Gerner Carlsson, tlf.: 38 74 59 47
Jesper Pedersen, tlf.: 39 20 08 24
Anke vedr. turneringslederens indgreb over for Tårnby 2 under sidste runde af
holdturneringen
Rødovre Skakklub skal herved anke turneringslederens beslutning om at lade Tårnby
2's kampe i holdturneringen 2. række, gruppe 2 udgå.
I KSUs referat fra holdturneringens sidste runde i Tapeten hed det bl.a. (med vore
fremhævelser):


"I 2.række gr. 2 stilledeTårnby 2 op mod Herlev 2 med kun 5 spillere. Men da
en af disse udeblev, blev Tårnby 2 placeret på sidstepladsen og holdets kampe
udgår (holdturneringsreglementets §8a). Desværre fik dette betydning for
oprykningen fra gruppen."

Den anførte straffebestemmelse lyder:
a. Hvis en klub udebliver fra en kamp eller ikke møder med mindst 5 spillere (i 4mands grupper 2 spillere), kan turneringslederen bestemme, at alle holdets
kampe udgår, og holdet placeres på sidstepladsen.
Det vil altså sige, at hvis turneringslederen også delte beklagelsen ("desværre"!),
stod det frit for ham at undlade indgrebet. Derved ville han også have undgået den
forvirring, som midt under runden opstod blandt de øvrige hold i gruppen.
13

Protest fra Rødovre
______________________________________
Bestemmelsens ordlyd indikerer, at den relativt strenge straf kun bør idømmes i
grovere tilfælde, mens der i tilfælde med undskyldelige forhold kan ses igennem
fingre.
De nærmere omstændigheder er efter det oplyste:
På grund af afbud kunne Tårnby - i lighed med flere andre klubber - ikke stille fuldt
hold til sidste runde (en forårslørdag eftermiddag er det erfaringsmæssigt meget
vanskeligt at lokke folk til skak, især hvis der ikke står noget på spil). Men de
foreskrevne 5 (fem) lykkedes det altså at skaffe. De fem navne blev opført på
resultatlisten, man satte sig til brætterne, og urene blev startet kl. 13:06. Spillet var i
gang, men på et af brætterne manglede Tårnbymanden.
Efter en halv time kunne Tårnby have indsat en reservespiller, hvilket imidlertid
åbenbart ikke var muligt. Da det kl. 14:00 var en kendsgerning, at Tårnby måtte tabe
det pågældende parti, dekreterede turneringslederen, at holdet iflg. § 8a skulle udgå af
turneringen med den beklagelige følge, at de øvrige hold fik frataget de point, de
havde opnået mod holdet. Samt at mange spillere og ledere blev frustrerede.
Det springende punkt i affæren er, om holdet stillede med fire eller fem spillere ved
rundens start. Der var fem navne på resultatkortet, spillet blev sat i gang på fem
brætter, og selv om Tårnby tabte et af partier "uden kamp", var der ikke tale om
"tomt bræt". Bemærk også, at alle fem spilleres resultater er noteret og bliver ratet.
Endvidere, at det ikke kunne vides, om den pågældende spiller havde en gyldig
årsag til det manglende fremmøde.
Et afgørende moment må også være, at partier tabt "uden kamp" i ordinære runder
altid noteres som spillede partier. Kun hvor en reserve er indsat efter en halv time,
bliver partiet ikke ratet.
Der kan drages en parallel til bestemmelserne i divisionsturneringen, hvor det i
reglementet hedder:
c. En spiller, der udebliver uden gyldigt afbud eller gyldig grund til manglende
afbud, straffes som i EMT. En spiller betragtes i denne forbindelse som
deltager i den enkelte runde i det øjeblik, spilleren skrives på resultatkortet
ved rundens start.
Vi vil gerne gentage, at turneringslederen havde et valg. Han valgte forkert. Der er
en vis formodning om, at han ikke erindrede, at der står "kan" i reglerne, men traf
den kontroversielle beslutning automatisk.
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Protest fra Rødovre
______________________________________
Vi vil ligeledes påpege de emotionelle virkninger, beslutningen kan medføre for det
pågældende holds spillere. Det må være deprimerende således at blive bortdømt,
fordi en klubkammerat ikke nåede frem i tide. Nogle vil måske helt tabe interessen
for (hold)skak.
Vor påstand er derfor, at turneringslederens dekret annulleres og holdene tilbagegives
de point, de opnåede mod Tårnby 2.
Herudover anbefales det, at bestemmelsen vedrørende mangelfuld holdopstilling til en
runde på et senere tidspunkt justeres, eventuelt helt slettes. Den nu afdøde danske IA
Jens Enevoldsen udtalte for mange år siden: "Det overordnede princip for
turneringsbestemmelser må være, at der skal spilles så meget skak som muligt."
Med venlig hilsen
for Rødovre Skakklub

Ernst M. Hansen
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12 spillere dukkede op til årets første spilleaften. Det blev til én gruppe og Monrad
over 8 runder. Johnny Schmidt vandt med 7½ med Bent Kølvig på andenpladsen med
7. Bent tabte det indbyrdes parti på tid. Kun Bjørn Gemzøe formåede at tage point fra
Johnny.

Johnny Schmidt
Bent Kølvig
Eivind Funch
Franz Henriksen
Knud Erik Helleshøj
Bjørn Gemzøe
Bjarne Røhder
Bjørn Enemark
Poul Busk Sørensen
Gisli Hardarson
Per Kühlmann
Bendt Breinholt

Points
7½
7
6
5
4
3½
3½
3½
3½
2½
2
0

Plac.
1
2
3
4-5
4-5
6-9
6-9
6-9
6-9
10
11
12
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- et spørgsmål til klubbens medlemmer
Efter 35 års skakpause meldte jeg mig
i efteråret ind i Rødovre Skakklub.

afsat fire timer hver tirsdag til skakklubben, ser jeg ingen grund til at opgive en nok så meget teoretisk tabt
stilling, før alle muligheder for en
overraskende kombination af mig eller
et anfald af skakblindhed fra modstanderens side er udtømte. Man kan måske endda lære noget af at forsvare en
ret håbløs stilling, og modstanderen
kan vel også føle glæden ved at omsætte fordelen til gevinst – så meget
mere, som bevidstheden om endnu et
point på tavlen bør give et vist åndeligt
råderum.

Min seneste optræden på den skaklige
scene var i december 1972, hvor jeg
med en halv times varsel en søndag
middag blev bedt om at optræde på
Vanløses divisionshold i en kamp mod
Glostrup. Som tidligere klubformand
kendte jeg alt til den slags feberredninger, så jeg slog til og reddede et
halvt point til klubben. Faktisk havde
jeg teoretisk stået til gevinst undervejs,
men som bekendt oplever vi i mange af
livets forhold, at teori og praksis ikke
altid går op i en højere enhed.

Som jeg måske subjektivt opfattede
situationen, valgte min modstander at
indtage en irriteret attitude. Hvorfor
kastede fjolset (lille mig) ikke straks
håndklædet i ringen? Hovedrysten og
sigende blikke til forbipasserende stod
på en times tid. Jeg bar også ved til
bålet ved stilfærdigt at sige, at jeg nok
ikke kunne tillade mig at tilbyde remis
– svaret var, at det ville blive betragtet
som en uartighed. Den helt store
demonstration kom, da min modstander ved træk 53 hentede to blanke
partilister (der er 80 træk på listerne).

Enten må det generelle skakniveau
have været meget lavere dengang, eller
også har de 35 år haft en negativ indvirkning på min spillestyrke. I dag er
det ikke sikkert, at jeg kunne score et
halvt point som reserve på Rødovres
hold i 4. række.
Jeg føler mig godt modtaget i Rødovre
Skakklub (måske er det bare en naturlig
respekt for den ældre generation), men
forløbet af en runde i vinterturneringen
har fået mig til at fundere over, om
klubskak i dag skal være krig eller
fornøjelse.

Da jeg stadig havde en halv time tilbage på uret, overvejede jeg et kort
øjeblik at tage nogle lange tænkepauser og tabe på tid. I mine unge dage
havde jeg måske klaget til turneringslederen over påstået usportslig

Efter et helt elendigt åbningsspil tabte
jeg ret hurtigt to bønder – og senere én
til, som jeg dog vandt igen. Da jeg har
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optræden, men jeg lod livserfaringen
råde. Af hensyn til min modstanders
blodtryk valgte jeg at bytte mit sidste
tårn af, så han havde konge og to
samlede bønder mod min konge,
hvorefter jeg opgav, da jeg regnede
med, at han kunne omsætte denne
fordel til gevinst.

nye venner i Rødovre Skakklub, om jeg
ved at spille videre på en teoretisk tabt
stilling overtræder nogle uskrevne love
– og om en klubkammerat kan føle sig
dårligt behandlet ved at skulle spille en
masse træk i et parti, hvor resultatet
tilsyneladende er givet.
Skal klubskak være krig eller fornøjelse?

Et mentalt overskud gør det muligt for
mig at smile af denne tildragelse, men
alligevel har jeg et spørgsmål til mine

Poul Busk Sørensen

fra Commodore 64 versionen af Battle Chess
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______________________________________
En hel del spillere skulle ikke spille udsat parti 10. marts. Per arrangerede så en lille
lynturnering for dem: 10 minutter til hver, justeret med 1 minut pr. klasse.
10 spillere deltog og de var opdalt i tre klasser. Knud Erik blev en klar vinder med 6
ud af 7, kun med et nul mod Klaus, der dog ikke stod distancen.

Knud Erik Helleshøj
Eivind Funch Carlsen
Klaus Mortensen
Bjørn Enemark
Bjørn Gemzøe
Per Kühlmann
Bent Christensen
Knud Hornhaver
Peer Balken
Bendt Breinholt

Points
6
5
4½
4½
4
3½
3
2½
2
0

Plac.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

___________________________________________________________________
Sidste
Et tidligere medlem, Claus Larsen, døde den 16. januar, alt for tidligt. Han efterlader
sig to voksne børn: en søn og en datter, udover sin kone: Janne, som i flere år stod for
maden ved klubbens jule- og sommerafslutninger. Han var medlem fra 1981-2001
samt en enkelt sæson 2005-06. Desuden med i
bestyrelsen 1996-2001. Max. rating ca. 1570.
I 2001 begyndte dette regelmæssige fremmøde i
klubben at være for meget for ham, og han
forsvandt ud af klubben. Men interessen for skak
beholdt han, og han mødte tit op i Rødovre
Centrum, når vi holdt stævne der, senest ved
amazonernes dag sidste forår (se billedet).
Claus var vellidt, fornøjelig at snakke med og
slet ikke ufarlig ved brættet.

Bjørn
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Generalforsamling, Xtra
______________________________________
Der var indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling d. 10. februar. Til
stede var Bendt Breinholt, Bent Kølvig,
Bjørn Gemzøe, Ejvind Funch Carlsen,
Jens Hviid, Knud Erik Helleshøj, Poul
Busk Sørensen og Zoran Wisal ud over
bestyrelsen: Bjarne Røhder, Ernst M.
Hansen,
Gisli
Hardarson,
Per
Kühlmann og redaktøren. Fra Vanløse
var Steen Bauers til stede.

desuden en ændring til den nuværende
paragraf 13, der nu bliver paragraf 14.
Der indsættes "i øvrigt" efter "kan" i
første linie, således at denne paragraf
nu lyder:
"Klubben kan i øvrigt opløses på
forslag fra bestyrelsen på en generalforsamling."
Resten af denne paragraf er uændret.
Bent K. spurgte til reglerne for
ændringer af vedtægterne. Per fortalte,
at der ikke var noget om vedtægtsændringer i klubbens love, men at
ændringer først ville træde i kraft efter
generalforsamlingen.

Formålet med denne ekstraordinære
generalforsamling var at få gennemført
to vedtægtsændringer, således at klubben kunne fusionere med Vanløse
Skakklub.
Ejvind blev valgt som dirigent og
erklærede den ekstraordinære generalforsamling lovligt indkaldt.

Jens spurgte til DSU's regler ved nedlæggelse af en klub, men Ernst sagde,
at vi jo netop ikke ville nedlægge
klubben. Ejvind læste de tidligere
regler op

Per (PK) fremlagde bestyrelsens to forslag til vedtægtsændringer:

Bendt spurgte til klubbens midler og
Vanløses midler. Per fortalte, at begge
klubbers aktiver vil indgå i den nye
klub.

en ny paragraf 13:
"På forslag fra bestyrelsen kan en
generalforsamling beslutte, at klubben
lægges sammen med en anden bestemt
skakklub. Bestyrelsen skal sammen
med forslaget om sammenlægningen
foreslå det påtænkte navn for den
sammenlagte klub, ligesom den skal
fremlægge forslag til vedtægter for den
nye klub. Besluttes sammenlægningen
af
generalforsamlingen,
overgår
Rødovre Skakklubs aktiver og passiver
til den nye, sammenlagte klub."

Herefter blev de to vedtægtsændringer
enstemmigt vedtaget.
Efter en kort pause fortsatte man med
den ordinære generalforsamling med
de samme deltagere. Ejvind blev på ny
valgt til dirigent og fandt også denne
generalforsamling lovligt indvarslet.
Derefter fik Ernst ordet:
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kom godt fra start med 3½ mod
Vestegnen 3. På andendagen spillede vi
med blot tre mand, men alligevel gik
det sådan, at holdet vandt C-gruppen
og hjemførte et elektronisk ur til
klubben. Vi fik fire point på andendagen, takket være Franz og John. Det
var nok til at holde forspringet.
Førsteholdet klarede sig ellers pænt i
anden runde og vandt med 3 – 1 over
vinderne af turneringen Vanløse 1. Det
sidste ur gik til Vanløse 2.
Vestvold 2009 bliver afviklet den 24.
og 31. marts, og det er Rødovre der
står for arrangement. Hvidovre er også
inviteret.

Formandens beretning
Tak for ordet. Inden jeg starter beretningen for sæsonen 2008-2009, et
meget begivenhedsrigt år, vil jeg bede
om, at vi rejser os og mindes vores
skakkammerat John Vestergaard som
døde d. 5. dec. efter få måneders sygdom. John deltog i samtlige turneringer i klubben op til sin sygdom, han
tog også aktiv del i bestyrelsesarbejdet.
Ære være hans minde.
Forårsturneringen 2008
Det var opstarten på samarbejdet med
Vanløse, som mødte med 7 mand. Der
var også en uden klub. Så vi blev 26 i
alt, som blev fordelt i 5 klasser.
Der var lidt tumult undervejs; der var 3
spillere, der trak sig under turneringen
sammen med den Mystiske Mr. Mox.
Det blev en meget klar vinder med 7½:
Gunner West Hansen Vanløse, som det
kun var Judith, der formåede at få et ½
fra.

Vinterturneringen 2007- 2008
Der var 16 tilmeldte 4 mindre end året
før, det blev til 2 grupper.
I gruppe A vandt Bent Kølvig med 7 af
7. Nr. 2 blev Bjørn Enemark og 3.
Gisli. De sluttede begge med 4½,
Bjørns korrektion var bedst.
I gruppe B Vandt Bjørn Eriksen med
5½ point uden nogen tabspartier. 2.
blev Franz Henriksen med 4½ og som
nr. 3 Jens Hvid med 4 point. De tre fik
en væsentlig rating-fremgang.

2. Bent Kølvig
3. Knud Erik Helleshøj
4. Gisli
Vinder i C gruppen blev Ernst, i D
gruppen Hovhannes, i E gruppen Jens
Hviid.

Vinterturneringen 2008- 2009
Her er der noget at fortælle om, 32
spillere fordelt i 4 grupper 13 fra
Vanløse samt nye medlemmer i
klubben. Nogle af dem var folk, vi
kendte fra tidligere, desuden Poul
Sørensen og Bendt Breinholt.

Vestvold 2008
I år stillede vi med 2 hold, der deltog
ni hold fra de 4 klubber. Rødovre 2
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I skal være så velkomne i klubben.

mer, til Bjørn Enemark, Vanløses bestyrelse og DSU's kartotekfører og det
eneste han fik ret i, var at hans rating
blev rettet på turneringsskemaet. Nok
om ham, til det sportslige.

Foreløbig stilling efter 5 runder:
Gruppe A. Morten Møller Hansen fører
med 3 point efterfulgt af 4 med 2½.
Der er en del udsatte partier

Mesterklassen, som vi kunne kalde det
denne gang.
Klassen blev desværre skæmmet af, at
de sidste 2 års vinder Rasmus Hansen
Hvidovre måtte trække sig efter 2.
runde fra turneringen på grund af
arbejde.
Bent Kølvig har de foregående 5 år
virket som turneringsleder sammen
med Flemming Brun, men i år spillede
Bent og han var i førerfeltet gennem
hele turneringen. Men han tabte i sidste
runde til Dara, som vandt klassen. Bent
blev toer og Marianne Nielsen nr. 3.

Gruppe B. Bjørn Enemark fører med
4½ foran Jan Juul Nielsen med 3, også
her er der en del udsatte partier.
Gruppe C. Klaus Mortensen fører med
3½. Han er den eneste, der har spillet
samtlige 5 runder.
Gruppe D. Der har samtlige deltagere
spillet 5 partier, og gruppen føres af
den ind til nu ubesejrede Francois Allix
med 4 ½. Gemzøe er lige efter med 4.
I samtlige grupper er der intet afgjort i
nu, der er lagt op til en spændende
afslutning.

A-gruppen
1. Dennis Ryberg, Tåstrup
2. Hovhannes, som overtog min
plads. Hovhannes spillede en
meget flot turnering 4 point og
en ratingfremgang på 104
ratingpoint.
3. Gisli, også med 4 point og som
Hovhannes kun et tabsparti men
0,25 dårligere korrektion.

Rødovre EMT 2008
Den kan der siges en hel del om. Bjørn
skriver i Interne træk. Denne EMTturnering var den sjette i rækken, med
start i 2003.
Vi blev 32 deltagere, en tangering af
rekorden fra 2004. Øverste klasse blev
den hidtil stærkeste, rating-snittet er
1954, 160 mere end året før.
Turneringen har været den hidtil mest
turbulente med en serie klager fra en
enkelt person Dick Sørensen. Status er
21 mail og 10 SMS til mig. Flere mails
sendt til turneringskomiteens medlem

B-gruppen
1. Judith Katz med 5 point og
rating fremgang på 95.
2. Knud Erik Helleshøj med 4
point, han var den eneste, der
vandt over Judith.
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3. Zoran Wisal med 4 point og
rating på 34 men en dårligere
korrektion end Knud Erik.

måtte sætte vores lid til Herlev 2.
Enemark og jeg fulgte dramaet til slut,
i sidste parti skulle Viggo Lomborg
holde remis og stillingen var konge
løber mod konge tårn en teoretisk
remis, her kunne Lomborg med 2
minutter tilbage stoppe uret og kræve
remis, det gjorde han ikke og tabte på
tid. Så vi sluttede på tredjepladsen med
samme point som Lyngby-Virum 2.
men et MP mindre.

C-gruppen
1. Frederik Zmylon Tåstrup
2. Jens Hvid med 5½, ratingfremgang 59
3. Jan Ingvardsen, Vanløse med 5
point
Holdturneringen 2007-2008
Rødovre 2, 4-mands hold blev nr. 3 i
deres gruppe med 8 point, det samme
som nr. 2 Lyngby-Virum 3, men de
havde 3 MP mere.

Holdturneringen 2008 - 2009
Rødovre 2. ligger inden sidste runde
på andenplads med 9 ½ point og 6 MP.
Nr. 1. er Øbro 4 med 11½ og 8 MP.

Rødovre 1: Her blev der skrevet skakhistorie, da vi mødte førerholdet i
gruppen K41 3 på hjemmebane.
Vi vandt det første point på mobil-ring.
Det var deres holdleders telefon der
ringede. Der var lige en der ville
fortælle, at han var forsinket til
kampen. K41 3 tog det med godt
humør. De kom ikke til at mangle det
ene point, da de vandt turneringen
overlegent.

Rødovre 1 er på førstepladsen med
27½ point og 8 MP, Brønshøj 3. er
toer med 26 point 6 MP og dem som
jeg ser som den største trussel
Musikforeningen 1. har 22 point og 8
MP, men en udsat kamp mod Posten 1.
Vi har et forholdsvis let program tilbage, så det burde lykkes i år at vinde
rækken og rykke op.
Lynmix-Grandprix
Når vi betaler husleje hele året, bør vi
også bruge lokalerne i sommerperioden. Det var noget sådant Bent
Kølvig sagde, da han i 2006 startede
Lynmix-Grandprix op. I 2008 deltog
19 spillere, jeg deltog en enkelt gang,
og oplevede en meget fin stemning.
Vinder af turneringen blev Gunner
West Hansen, nr. 2 blev Ejvind Funch

Sidste runde, som er Fællesafslutning i
Ballerup bliver spillet en lørdag, og der
var 3 afbud. Holdkoordinatoren ringede
ved den lejlighed til stort set til
samtlige mulige emner før det lykkedes
at skaffe reserver. Vi lå på
andenpladsen og til oprykning, så der
var noget at spille for. Vores kamp
mod Jernbanen vandt vi 4½ -3 ½, så vi
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Carlsen, 3. Bjørn Enemark, 4. Franz
Henriksen.

Den samme indstilling havde Siv
Haubro: Bjørn tilbød remis, da Siv
havde få minutter tilbage, den blev
afslået. Så Bjørn vandt på tid.
Det var også muligt at udfordre Louise
Fredericia til lyn Rødovre Centrum
havde udlovet gavekort til de dygtige,
som kunne vinde over Louise.
Det var en dag med god propaganda
for vores sport.

Bent fyldte i april sidste år 75. Jeg kan
huske, at klubben var meget hurtig ude
med blomster.
Foruden div. turneringer, holdkampe,
så afholder Bent Skakcafe, når vi har
huller i programmet. Han spiller
opvisningskampe på det store bræt i
Rødovre Centrum og som klubmester
spiller han simultan mod klubbens
medlemmer. Bestyrelsen vil gerne sige
dig tak for din indsats Bent.

Stormestermøde i Rødovre Centrum
Lørdag d. 13. september med start kl.
11 havde jeg fået en aftale med den
tidligere 3 gange Danmarksmester og
GM Carsten Høi om at stille op til
simultan på festpladsen i Rødovre
Centrum dels mod klubbens medlemmer og Rødovre Centrums kunder. Der
var en skakopgave i lokalavisen og
Rødovre Centrums hjemmeside så de
dygtige og heldige fik muligheden for
at udfordre Stormesteren. Der kom få
løsninger, så Carsten accepterede en
løbende udskiftning.
Der var mange, der tog udfordringen
op: der var fædre med deres sønner,
der var moderen med sine sønner som
lige måtte spørge til om en løber kunne
rykke baglæns og så var der 2
personer, der spiste rå fisk med den ene
hånd og spillede skak mod en GM med
den anden. Det jeg så, da jeg gik rundt,
var at Carsten spilede præcist der, hvor
det var nødvendigt, og spillede mere
lempeligt andre steder så alle fik noget
ud af dagen. 34 gevinster og 2 remis, til
Jens Hvid og Niels Sumberg Nielsen.

Arrangementerne i anledningen af
klubbens 75 fødselsdag
Lørdag d. 8 marts på kvindernes
kampdag ville Rødovre Skakklub gerne
slå et slag for kvinder inden for skak.
I samarbejde med Siegfred Haubro fra
BMS fik vi stillet et program på benene
med 3 stærke amazoner Trine Rasted
Treppendahl, Louise Winther Fredericia samt Siv Haubro.
Som opvarmning spillede jeg mod Sten
Bauers.
Modstandere til pigerne var Rune L.
Pedersen, Bent Kølvig og Bjørn
Enemark.
Rune vandt over Trine på tid, Rune
havde på det tidspunkt en klar gevinst
stilling.
I partiet Louise Bent Kølvig kunne
Louise havde vundet en officer efter
12. træk, men valgte at give publikum
skak-underholdning. Bent vandt partiet.
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Jeg vil gerne sige tak til Louise
Dühring, som er event-koordinator i
Rødovre Centrum. Hun har været til
meget stor hjælp til de 2 projekter.
Vi har fået 2 dage i efteråret 12. sep.
eller 10. okt. til at reklamere for skakklubben Damsø i Rødovre Centrum.

Af gaver fik vi en kurv fra Vestegnen
og vin fra Hvidovre, som på kortet
havde skrevet "Til lykke, kære urrøvere". Fra kommunen kom Peter
Rysz med en check på kr. 1000.
Et kulturelt indslag stod Jens Thrane
for ved at recitere egne digte.

Jubilæumsturnering
Søndag d.21. sep. afholdt vi en hurtigturnering her på Højnæsvej for at fejre
jubilæet.
Hele 44 spillere kom, og den øverste
klasse var meget stærk med et snit på
2087.
Der deltog 11 spillere fra Rødovre og
de gjorde det rigtigt godt. Rune vandt
A gruppen, Judith vandt C-gruppen og
Bjørn Eriksen nr. 2. I D-gruppen blev
Jens Hvid nr. 2 den nytilkomne Ejvind
Funch Carlsen blev nr. 4. Anders
Lundsgaard, som vi ikke har set længe,
deltog i B-gruppen og klarede sig fint.
Inden vi startede bad jeg som
turneringsleder for de øverste klasser,
spillerne om at gøre det meget let for
mig den dag, og turneringen blev
afviklet i god ro og orden.
Efter turneringen var der en officiel
reception som kommunen havde ydet
et beløb til.
Franz og Sarah viste ukendte talenter
ved at stå for et flot bord med pindemadder og hapser. Hertil var der vin
og øl på fad.
Mange deltog i receptionen og gav
udtryk for, at de havde haft en rigtig
god dag.

Efter jubilæumsfesten
Inden beretningen bliver sat til debat,
vil jeg takke bestyrelsen for et godt
samarbejde i året der gik. Bjørn
Enemark for at holde styr på vores
hjemmeside samt blad, Flemming
Bruun, vores holdkoordinator, som
sørger for vi stort set altid stiller fuldt
hold. Hvis ingen andre kan, stiller han
selv op.
Per Kühlmann havde et stor arbejde
med de nye fælles love til Damsø
Skakklub. Flot arbejde, Per.
Også Vanløses Skakklubs bestyrelse
vil jeg takke for et godt samarbejde, det
har været meget konstruktive møder vi
har holdt i en meget positiv atmosfære.
For hvert møde vi har holdt sammen
om vores fælles mål Damsø skakklub
har overbevist mig om, at det var det
rigtige, vi gjorde. Det var ordene.
(manus fra Ernst)

Ejvind åbnede herefter for spørgsmål.
Bent savnede jubilæumsfesten i beretningen. Ernst beklagede: den skulle
have været med, det var en god fest og
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tak til Franz og Sarah for en flot
indsats med maden.
Bent stillede i øvrigt spørgsmålstegn
ved om K+T mod K+L altid var remis.
Det afhang af stillingen, og en turneringsleder ville nok bede dem spille.
Bjørn E mente, at resultaterne af
holdkampene i år kunne være uden
betydning efter en sammenlægning.
Herefter en diskussion om antallet af
hold til næste år og deres placering.
Bent roste formanden for en detaljeret
beretning. Alle godkendte denne.

Vedtagelse af sammenslutning med
Vanløse
Der blev spurgt, om vi skulle vedtage
vedtægterne for den nye klub. Per
svarede, at bestyrelsen skal fremlægge
et forslag. Generalforsamlingen skal
vedtage, om vi skal slutte os sammen
med Vanløse. Selve vedtægterne skal
vedtages senere på den stiftende
generalforsamling.
Bent spurgte, om der kunne fremsættes
ændringsforslag til navn og vedtægter.
Per bekræftede.
Bent spurgte endvidere, om Vanløse
havde været gennem dette. Sten
Bauers fortalte, at Vanløse først holder
generalforsamling i april.
Jens spurgte, om navnet lå fast. Per
svarede, at det også var til diskussion.

Regnskabet
Bjarne fremlagde regnskabet.
Ejvind spurgte, om næste års regnskab
kun ville omfatte et halvt år, hvis vi
fusionerede med Vanløse. Bjarne
bekræftede dette.
Bent spurgte til diverse-linien. Bjarne
forklarede, at den dækkede to gange
blomster til John Vestergaard samt en
blomst til Bent selv. Knud Erik supplerede som revisor med at sige, at alle
bilag var i skakklubbens interesse.
Der blev også spurgt om "tilgodehavende aktiver". Bjarne fortalte, at
det dækkede tilskud, som var givet,
men ikke udbetalt.
Regnskabet blev godkendt

Selve sammenslutningen blev enstemmigt vedtaget.
Herefter blev de foreslåede vedtægter
gennemgået og en del ændringer foreslået. Disse skal naturligvis forelægges
Vanløse. Ændringerne var dog kun af
redaktionel art.
Valg
Bjarne genvalgtes til kasserer.
Gisli genvalgtes til bestyrelsen og
Zoran blev valgt i stedet for John.
Knud Erik genvalgtes som revisor,
Hovhannes blev nyvalgt, og Bendt
Breinholt tilbød sig som suppleant.
Jan og Franz blev genvalgt som
bestyrelsessuppleanter.

Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen havde foreslået uændret
kontingent, og det blev vedtaget.
Indkomne forslag: ingen
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Generalforsamling, ordinær
______________________________________
ermed er bestyrelsens sammensætning
således:

Eventuelt
Bjørn Gemzøe foreslog en konkurrence om et logo til den nye klub.
Ernst foreslog, at vi efter den stiftende
generalforsamling for den nye klub
skulle holde en fest sammen.

Ernst M. Hansen (formand)
Per Kühlmann (næstformand)
Bjarne Røhder (kasserer)
Bjørn Enemark (sekretær)
Flemming Bruun,
Gisli Hardarson,
Zoran Wisal

Da ingen herefter ønskede ordet,
hævede Ejvind mødet.

Bjørn + Ernst

www.chessineducation.com/t-shirts-chess.html
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Skakkalender
_______________________________________
1. kvartal 2009

Lokaler

24. marts

Vestvold I

BE

31. marts

Vestvold II

BE

Forårslyn

BE

14. april

Simultan mod vinderen af vinterturneringen

EH

21. april

Forårsturneringen 1. runde

EH

28. april

Forårsturneringen 2. runde

ZW

Forårsturneringen udsatte kampe

efter aftale

12. maj

Forårsturneringen 3. runde

GH

19. maj

Forårsturneringen udsatte kampe

efter aftale

26. maj

Forårsturneringen 4. runde

PK

Sæsonafslutning

EH

7. april

5. maj

2. juni

Vi kan dog risikere at skulle sætte en dag af til en omkamp med KS 2, den anden
toer, om den tredje plads i første række.

Start 19:30
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