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Et par ord fra Formanden! (30.04.2002) 
Så er sæsonen slut. Men ikke helt vi skal selvfølgelig lave skak på torvet til tirsdagsmarked i juli
måned. Her i dette blad vil der blive gengivet hvad der er sket i løbet af sæsonen. Løsningerne til
bagsiden er til at overkomme. Jeg har ikke modtaget mange men der er da et par vindere af en
flaske. Jeg har i sidste nr. af klubbladet beskrevet hvad bestyrelsen har forslået med hensyn til
fremtidigt kontingent. Vi er af den klare opfattelse at der skal ske en stigning i år og måske også til
næste år for at vi kan få det til at gå op regnskabsmæssigt. A-holdet i holdskak har klaret sig fint
med en 3. plads C-holdet har haft en del besvær med at leve op til forventningerne. Og samtidigt
ikke har haft lige stor hel med at finde spillere til hver runde. Men vi skal kunne stille med både et A
og C-hold, så det gør vi igen til næste år.
Til sidst vil jeg ønske alle en god sommer, og på gensyn til en ny sæson, omkring August september   

Et par ord fra Formanden! (04.03.2002)
Sæsonen er ved at komme hen i den fase, hvor vi er ved at afslutte de forskellige turneringer.
Mønsmesterskabet, holdturneringen og vores EMT turnering. Vi nærmere os derfor den tid, hvor vi
skal til at have de vandrepokaler tilbage så der kan blive graveret i dem. Så jeg vil bede dem som
vandt dem sidste år, om at aflevere dem til mig inde for en kort tid. Regnskabet som er her inde i
bladet viser, at vi i 2001 har fået et underskud på ca. 5000,- dette er jo ikke holdbart i længden, set
med at 2000 gav et underskud på ca. 2700,- derfor har vi i bestyrelsen drøftet dette, og valgt at
forslå en kontingent forhøjelse på 15 kr. pr. medlem pr. halvår. Dette mener jeg godt at vi kan tillade
os, da det ikke er sket nogen forhøjelse de sidste mange år. Vi kunne også se om vi kunne lave nogle
besparelser, men jeg har svært ved at se, på hvilke områder dette skulle være. En stor udgiftspost
som regnskabet skal bære er leje af kridthuset som er på ca. 5500,- årligt. Dertil for vi vel et par
tusind igen i lokale tilskud. Vi har da i bestyrelsen luftet ideen om at flytte. Men vi flyttede jo i sin tid
pga. at vi ville havde nogle bedre lokale faciliteter, så jeg mener ikke at vi kan få noget bedre andre
steder, men økonomien kan selvfølgelig tvinge os til alternativer. En anden udgift der er, blev større i
forhold til de foregående regnskaber er at vi har, måtte tegne en forsikring på vores grej m.m.
samtidigt gjorde vi en del ud af tirsdagsmarked 2001 hvor vi arrangeret en skakdyst hver tirsdag, til
dette formål indkøbte vi nogle trøjer, som vi foræret deltagerne i håb om at gøre os mere synlige. Jeg
mener helt sikkert, at vi skal bruge nogle penge, på at promovere skakken på Møn.  

Et par ord fra Formanden:(fra klubbladet: Klintekongen 06.01.2002 )  
Nu er vi kommet igennem klubmesterskabet med 8 runder. Fra forskel fra sidste år, var der nye
ansigter tilstedet. Dette er jo dejligt. At de medlemmer der har spillet med hinanden i mange år, for
nogle nye modspillere. Som sidste år blev det Per Hansen der igen blev klubmester. I år vandt han på
korrektion over Benny Andersen. Se i øvrigt  turneringstavlen her i bladet. I det nye år, starter vi med
Mønsmesterskabet. Her håber jeg vi kan blive 2 grupper med 8 spillere, i hver. Jeg har indsat
reglerne til Mønsmesterskabet herunder.  
Holdturneringen er vi rimeligt kommet i gang med.  
I denne sæson har vi besluttet at vi vil lave en EMT turnering, med forhåbentlig mange deltagere ikke
bare fra klubben men også spillere fra andre klubber i hovedkredsen. Husk også broturnering som i år
bliver spillet i Præstø.  

Et par ord fra Formanden (fra klubbladet: Klintekongen 15.10.2001)  
Vi er kommet i gang med at spille klubmesterskabet. Og der er sket, en meget godt udvikling, med at
klubben kan tiltrække nye medlemmer. De er da også at finde, blandt deltagerne i klubmesterskabet.
Først og fremmest velkommen til jer.  
Vi har fået en turneringstavle om holdturneringen, som er her i bladet, især i C-rækken er det fint. At
der fra de andre år, ikke kun er 3 hold der har tilmeldt sig, men derimod 6 hold, dette giver nogle
flere kampe og gør da også turneringen mere spændende. I A-rækken er der som sædvanligt 8 hold
tilmeldt. Begge hold starter på udebane i uge 45. I uge 47 spiller begge hold på hjemmebane om
mandagen.  
Skoleskak starter ugen efter efterårsferien (uge 43). Her håber jeg at der er nogle børn som vil spille
skak. Klaus starter ligeledes denne uge med undervisning på Kalvehave Skolen.  
Hvis der er nogle der kunne tænke sig at gøre en indsats med at fremme skoleskak, blandt børn er
der en side i bladet som giver oplysninger omkring, støtteordninger til det aktive menneske.  
Vi har på opfordring fra medlemmer arrangeret en EMT turnering som skal løbe af staben i Feb. 2002,
indbydelsen er her inde i bladet.  
Vedtægterne som der blev lavet nogle små justeringer ved på Generalforsamlingen er også trykt her i
bladet.  
Carsten Høi Danmarks nye stormester  
Den 14. september meddelte, FIDE at fem dage tidligere havde man udnævnt Carsten Høi til
stormester.  
Det står heldigvis fast. Men nu viser det sig, at både ansøgning og titel kommer med otte års
forsinkelse!  
Når FIDE får checket Elo-listen for juli 1989 og konstateret, at Carsten Høi var noteret for 2510, er
han fuldgyldig stormester, men det kunne han have været allerede i 1993. Sagen blev opklaret som
følge af, at en række læsere af DSU-siden undrede sig over, hvordan ophævelsen af seksårs-reglen
skulle influere på Carsten Høi´s titel-status, idet han ifølge 'nyheden' 14. september havde følgende
normer: 1. OL 1988, 2. Gausdal Open 1989, 3. Gausdal Arnold Cup 1989, 4. Politiken Cup 1996*  
De tre første normer er jo scoret inden for et enkelt år - hvorfor så vente på efternøleren (*som i
øvrigt blev opnået i 1997 og ikke 1996). Mystikken øges af, at OL 1988 ifølge Skakbladets
turneringsreferat manglede et halvt point i at være en norm.  
Forklaringen er, at det norske diplomati, som trak det store læse for danskerne, i første omgang
søgte om en GM-titel på baggrund af de to normer i 1989 og normen i Politiken Cup 1997, men i
sidste øjeblik blev opmærksomme på, at alle tre var opnået i opens og derfor ikke opfyldte FIDE-
kravet om mindst én turnering af anden type. I frustration gennemgik man så Carsten Høi´s tidligere
resultater, og til alles glæde viste det sig, at OL-resultatet, som i 1988 havde manglet et halvt point,
var en fuldgyldig norm på ni partier - når man anvendte den computerberegning, FIDE havde indført i
1993. 
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