
På den anden side. . .

Bestyrelsen og praktiske oplysninger for Møn Skakklub:

Formand, PR, Holdleder A: Lars B. Jensen, Klintevej 6, 4780 Stege
 ¤ 55 81 11 22 / 22 94 96 22, larsbjensen@netdot.dk

Kasserer:   Klaus Sandø, Kildevej 27,  4771 Kalvehave
 ¤  55 38 82 46, klaus.sandoe@mail.dk

Sekretær:   Michael Skov Andersen, Grønsundvej 34, 4780 Stege.
¤  55 81 14 67, msa@moensbank.dk  

Bestyrelses medlem:  Allan Ravn,  Vandværksbakken 2a, 4780 Stege
 ¤ 55 81 52 13, Palin53@hotmail.com

Bestyrelses medlem:  Hilmo Catovic, Rødkildevej 6 A, 4780 Stege
¤ 55 81 16 96

Skoleskak: Klaus Sandø

Klubaften:  Mandag kl. 19 i Kridthuset, Skolegade 6, 4780 Stege
¤ 55 86 11 33

Holdskak: Hjemme kampe mandage i Kridthuset kl. 19.30.

Kontingent:  Halvårlig: Seniorer kr. 265,-
Pensionister og juniorer kr. 165,-
Børnemedlemmer kr. 100,-

Klintekongen: Henvendelse til Lars J. Larsen, Bøgebjergvej 18, 4791 Borre 
Tlf. 55 81 22 32 ¤ ”mail til:ljl.gs@post.tele.dk" 

Medlemmers hjemmeside: Jan R. Larsen (www.jan.r.larsen.stegenet.dk)

Hjemmeside: www.2-hk.dk/moen, 
Sponsor Møns Bank: www.moensbank.dk

Et par ord fra Formanden!

Ny sæson er i vente!! Jeg håber at vi igen i år, kan komme til at spille noget spændende skak!
Vi skal i gang med holdturnering, cupturnering og klubmesterskabet, gør os denne tjeneste
at besvare, afkrydsningsskemaet!! Som findes her i bladet. I holdturneringen regner vi
med, at vi stiller et hold bestående af 8 spillere. Vi har i sommerens løb igen i år, deltaget i 5
tirsdagsmarkeder, her har vi haft de store brikker fremme, til stor fornøjelse for børn som
voksne, det er Hilmo og Klaus der har stået for det store arbejde, med at slæbe de store
brikker frem og tilbage, men mon ikke de har haft det meget ”sjovt” med de forskellige,
episoder og indslag dette kan give. Vi har som noget nyt for skakklubben, deltaget i det
arbejde som Møns Handelsstadsforening udstikker, i forbindelse med markedsdagene, her
deltog vi ved den sidste tirsdag. Med at opstille, passe og pakke hoppeslotte sammen. Som
blev stillet  op rundt i Stege bymidte. Endvidere var vi med til at køre det lille ”fut tog” dette
gav et bidrag til klubkasse på 1500,- vi deltog med 3 mand, Per Lundquist, John Hansen og
Undertegnet.
Vi har igennem flere år, kunne se at der er sket et fald i medlemstallet! Jeg vil opfordre alle
medlemmer, til at snakke med alskens folk omkring skakken!, og se om der ikke kunne findes
nogen nye medlemmer! Det kunne jo være sjovt, at der kom nogle nye, der gav klubben et
frisk pust.
Samtidigt vil jeg sige, at det er lidt ærgerligt at der på klubaftner, hvor der ikke er planlagt
nogen form for ”fast” turnering, ikke møder ret mange op.
Jeg tænker tilbage på da klubben holdt til, nede på Nanok i Stege. Der kom folk også for at
spille den form for skak, hvor man kan snakke, drikke øl/vand/kaffe og spille samtidigt. Jeg



ved også godt, at vi ikke kan forvente at fordi det var sådan en gang, skal dette akkurat
fortsætte på samme måde!! Men flere medlemmer er komme til mig og sagt: at det er
ærgerligt, når folk har spillet deres parti i enten klubmesterskabet eller Mønsmesterskabet, så
køre de hjem! Hvad skal vi gøre?, for at det kan blive mere attraktivt at blive og spille, skal vi
have en større tolerance, over for folk der vil sidde og snakke lidt under partiet??
Dette ville gøre klubben, mere social tror jeg!
Nu har jeg givet udtryk for nogle af mine synspunkter, jeg vil meget gerne skabe en debat
omkring hvordan vi gøre vores skakklub bedre, sikre dens fremtid, gør den mere attraktiv for
alle aldersgruppe, skaber et bedre socialt liv. Når alt dette er sagt er det jo ikke ensbetydende
med at vi har en klub, der ikke fungere, jeg mener bare at vi hele tiden skal prøve at forbedre
den på de punkter, hvor vi halter bagefter!!

Referat fra Generalforsamling 27/4-2004.

1.                   Valg af dirigent.  
Lars J. Larsen blev forslået af bestyrelsen, der var ikke andre forslag. Så Lars konstateret at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Og for de fremmødte medlemmer kunne
generalforsamlingen starte.

2.                   Formandens beretning ved Lars B. Jensen.  
Aktivitet og Fremtid.: Vi har i årets løb deltaget i nogenlunde i det sammen antal
turneringer, holdturnering, en lille smule i EMT turneringer, og vores egne turneringer i
klubben.
Der er udkommet 3 klubblad, dette er et par stykker færre end sidste år. 
Dette skylles, at der ikke er så meget til tid at lave denne slags. Da det er undertegnet der står
for det meste.
Holdturneringen med et hold i A-rækken og et i C-rækken. Det har ikke været den store
succes, vi har haft problemer med at stille hold hver eneste gang, undtagen 1. runde hvor der
kun manglede en ud af 12 spillere. De senere år har vi kunne bruge et par spillere, på begge
hold, som gerne har, ville spille mere en blot en kamp om ugen. I år har dette ikke været
tilstrækkeligt, til at kunne stille med fuldt hold. Dette kan vi ikke byde, hverken vores egne
spillere, som gerne vil deltage eller vores modstandere. Som holdleder er heller ikke sjovt, når
det er så svært at finde det antal spillere som skal til.
Næste sæson i holdturneringen, bliver enten i A-rækken eller B-rækken. Vi skal spille en
omkamp om at kunne spille næste sæson i A-rækken, hvor jeg mener at vi hører til. Denne
kamp er mod Dragsholm, d. 27/4-04 kl. 19.00. vi spiller i Ringsted, for at gøre kørsel
afstanden mindre for begge klubber.
Det eneste der mangler for at vi kan havde et hold med i toppen, er et stabilt hold hele
sæsonen igennem!!

Med hensyn til vores lille klub fremtid, jeg siger lille fordi set i sammenlignet med fodbold,
badminton, eller andre af de mere populære sportsgrene.
Jeg har længe gået og håbet af vores vel nok p.t. bedste stormestre Peter Heine Nielsen, kan
markere sig så der kan blive noget PR. omtale om hans store præstationer, senest mod
Kasparov i Reykjavik, hvor han i semifinale spillede begge partier remis. Hans præstationer
bliver bedre for hvert år. Man kan sammenligne det med at da Danmark vandt EM i Fodbold 92
´, begyndte der mange børn og unge og spille fodbold. Da håndbold pigerne vandt OL guld i
Atlanta. Ja!!så blev der flere der lige pludselig blev interesseret i håndbold, jeg tror, og har
sagt det før, der skal en PR. Omtale omkring vores tankesport!, en præstation der virkelig
rykker, så det kan få nogle i gang. Men dette er ikke nok, der skal ligeledes en stor indsats, fra
frivillige ledere, som vil påtage sig denne opgave, med at holde vores sport i gang.

Resultat gennemgang: Holdskak her har A-holdet klaret sig, dårligere end sidste år, som
tidligere omtalt skal der spilles en omkamp om nedrykning mod Dragsholm. 

C-rækken blev afviklet med 4 hold. Dette betød dobbelt runde mod 3 modstandere.
Her blev det til en 3. plads. Med 8 point af 24 mulige
Igen her har der i år, været en del afbud omkring holdet.
Vi har sæsonen igennem spillet de forskellige interne turneringer: Cupturnering,
Klubmesterskabet, Mønsmesterskabet, Juniormesterskab og Lynmesterskabet.

Cupturneringen med Per Hansen som vinder.
Klubmesterskabet med Hilmo Catovic som vinder.



Mønsmesterskabet med Per Hansen som vinder.
Juniormesterskabet med Elvir Zúlic som vinder.
Lynmesterskabet med Hilmo Catovic som vinder.

Topscorer på hold: A-holdet: Lars B. Jensen med 4½ af 6
Topscorer på hold: C-holdet: Finn Bechmann med 3 af 5

Klubbens økonomi: Viser at vi har haft et underskud på 240,- mod et overskud på 4894,- i
2002. i 2002 modtog vi et beløb på 3000,- da Pc. aftalen med Museum ophørte. Ligeledes kan
det ses i regnskabet at lejen til kridthuset er steget med, ca. 1100,- Samlet set er vores
udgifter ikke steget, med derimod er indtægter i form af tilskuds faldet.
Klubbens største udgifts post er lejen af kridthuset som er på 6400,-, dette er mange penge!!
Det skal siges at vi så har modtaget, et beløb på ca.1700,- i lokale tilskud, dette giver en netto
udgift til leje på ca. 4700,-, dette er mange penge! Jeg har for nyligt været til et møde,
inviteret af Møn Husflids skole. Der var en del foreninger fra Møn samlet, for at drøfte
mulighederne, omkring benyttelse af Lendemarke Gamle Skole. Der er lavet noget materiale
som vil blive forlagt kommunen, jeg forventer at der vil ligge noget konkret inden vi starter
vores nye sæson op igen. Men hvis dette ikke bliver til noget, regner jeg med at vi fortsætter i
kridthuset. Hvis der er nogle, der har alternativer til lokaler, så kom frem med dette!

3.                   Regnskab og fastsættelse af kontingent.  
Regnskabet balancerer med 41.357,- og en formue på 19.777,-.
Klubbens underskud på 240,-, Der var lidt diskussion omkring fremstillingen af regnskabet, da
nogle medlemmer mente at der skulle være flere underpunkter, så det var lettere
gennemskueligt. Kassere Klaus Sandø gennemgik regnskabet, og det sluttede med en
godkendelse.
Kontingentet blev forhøjet til Halvårlig: Seniorer kr. 265,-Pensionister og juniorer kr. 165,-
Børnemedlemmer kr. 100,-.

4.                   Behandling af indkomne forslag.  
Ingen indkomne forslag til Formand Lars B. Jensen.

5.                   Valg af bestyrelse og revisor.  
Til bestyrelsen blev der genvalg til alle nemlig.  Lars B. Jensen, Klaus Sandø, Michael Skov
Andersen, Allan Ravn og Hilmo Catovic. Lars Andersen ønskede ikke genvalg der kom ikke
andre ind i stedet for Lars Andersen.
Til revisor genvalgtes Finn Bechmann, Jens Refstrup, uden modkandidater.

6.                   Evt.  
Under dette punkt blev der diskuteret, frem og tilbage. Jan R. Larsen kom med flere indslag
omkring klubben. Han mente kontingentet var for højt.
Omkring lokaleforhold kunne Lars B Jensen oplyse at der var lavet en masse forespørgsel
omkring nye lokaler, senest i forbindelse om Lendemarke Gamle Skole, der forelå ikke noget
konkret! Jan spurgte hertil om der var mulighed for hvis man fandt nogle billigere lokaler, om
så kontingentet ville blive sat ned, Lars B. Jensen, svarede at det måske kunne komme på tale,
men at bestyrelsen hellere ville bruge nogle penge på at skaffe nye medlemmer, i form at
juniortræning, måske med en form for betaling til instruktør.
John Hansen nævnte at der på Stege Skole ikke var de store muligheder, for at havde noget
grej i skabe på stedet.



Kalender for efteråret 2004.
23/8 Sæsonstart med mulighed for at spille bl.a. Handicapturnering
30/8 Klubaften.
6/9 Cupturnering.
13/9 Klubmesterskabet 1. runde.
20/9 Klubmesterskabet 2. runde.
27/9 Klubmesterskabet 3. runde.
4/10 Klubmesterskabet 4. runde.
11/10 Udsatte partier i klubmesterskabet og bl.a. handicapturnering.
18/10 Klubmesterskabet 5. runde.
25/10 Klubmesterskabet 6. runde.
1/11 Holdskak 1. runde, og evt. udsatte partier i klubmesterskabet.
8/11 Klubmesterskabet 7. runde.
15/11 Holdskak 2. runde, og evt. udsatte partier i klubmesterskabet 
22/11 Udsatte partier i klubmesterskabet og bl.a. handicapturnering.
29/11 Klubmesterskabet 8. runde og sidste runde.
6/12 Holdskak 3. runde.
13/12 Juleafslutning.

Tirsdagsmarkeds dyst!
I en hyggelig kamp på torvet en tirsdag mellem mig og Jørgen Stadshil opstod følgende
stilling:
K.S. Hvid: Kg1,Dh3, Th6, Lh4. B: a3, e3, g2.
J.S. Sort:  Kh8, Db3, Tg7, Le8.B. a5, b4, c5, e4, h7.(se diagram)

Hvid har lige spillet Lh4. Sort aner ikke faren, men spiller
forståeligt nok Ld7 ( han er focuseret på g2.
Hvid spiller nu?  ( Td6! Jørgen æder dronningen, men
¨vågner brat ved Td8+, Tg8 og Lf6++ )
    Ja, så`n er livet, men han fik da revanche senere.

Hilsen Klaus


