
På den anden side…

Bestyrelsen og praktiske oplysninger for Møn Skakklub:

Formand, PR, Holdleder A: Lars B. Jensen, Klintevej 65, 4780 Stege
 22 94 96 22  larsbjensen@ofir.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 og Lars B. Jensen.

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

Holdskak: Hjemmekampe 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 
 55 81 22 32  ljl.gs@post.tele.dk

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

Klubbens hjemmeside : www.2-hk.dk/moen

Sponsor:  Møns Bank: www.moensbank.dk

Et par ord fra Formanden!

Sæsonen er ved at være slut. Vi i bestyrelsen kan se tilbage, sammen med alle Jer medlemmer, på en sæson hvor vi
har spillet med et hold i holdturneringen, afviklede forskellige interne turneringer, stigende huslejeudgifter, tilgang af
nye børnemedlemmer, deltagelse med skakspil på tirsdagsmarkedet, tjent penge til klubben ved, at have hjulpet til
med, at passe aktiviteter på markedsdagene for handelsstadsforeningen.

Dette har jeg netop modtaget brev om. Om vi igen i år på markedsdagene, vil stille med nogle hjælpere. Sidste
år var vi 3 medlemmer, som gav en hånd med, dette skulle vi også gerne i år, og gerne ved flere medlemmers hjælp,
husk på at det giver 500,- kr. i klubkassen pr. mand.
I kan kontakte mig, for at tilmelde jer, også hvis der er spørgsmål, omkring tid, hvornår og hvordan.

Her i bladet kan læses, om alle turneringerne vi har afviklet gennem sæsonen, særligt glad er jeg for, at vi ved
vores JGP Stævne "BANK PÅ MØN" havde et højt deltagerantal på omkring 70 børn og unge, fra hele Sjælland,
Lolland Falster og Møn. Selv havde vi 4 spillere med, som går til skak. Enten hos Klaus Sandø, eller hos mig. Dette
viser, at ved at der er nogle der tager sig tid, til at undervise børn og unge, kan det godt lades sig gøre at få nogle til
at interessere sig for skakspillet. Så skulle der sidde nogle, der kunne havde lyst til at bruge 1½ time, om ugen på at
undervise, så lad os finde ud af det!!

Jeg tror også, at der er mange, som spiller over Internettet. Som ikke, er medlem af en klub. Læs her i bladet et
fint indlæg, af Jan R. Larsen som spiller meget på nettet.

Der kan læses om klubbens regnskab. Det viser et resultat, som næsten balancere,  med et lille underskud,
ligesom året før 2003. Vores lejeudgifter er igen steget med ca. 1000,- på hele sæsonen. Og kridthuset har varslet,
at fra 1/6-05 vil lejen yderlige blive sat op. Vi i bestyrelsen har iværksat, et arbejde for at finde et nyt lokale, det er
ikke let. Da jeg mener at vi skal have, et lokale hvor alle vores ting er i et, og samme lokale.

Slutteligt vil jeg ønske Jer en god sommer, og håber på at se, alle igen efter sommerferien sidst i August. Husk vi
også spiller på torvet til tirsdagsmarked.
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Broturnering 2005.
Møn Skakklub.

1.    Per Hansen         0 1 1 I alt 2 point
2.    John Hansen       ½ ½ 1  I alt 2 point
3.    Benny Andersen  1 0 0  I alt 1 point
4.    Lars B. Jensen     1 0 1  I alt 2 point
5.    Tommy Olsen      1 1 0  I alt 2 point

Slutstilling.
1.    Møn                 9 point  = 60 %
2.    Vordingborg  8 point  = 53,3%
3.    Nordfalster    7 point  = 46,7%
4.    Præstø          18 point  = 46,1%

WWW.ESKAK.DK
V/Jan R. Larsen

Da skakbladet nr. 3 udkom i 2004, bladrede jeg det som sædvanlig igennem. Sidst, under k-skak (s.44), var der en
artikel om en forholdsvis ny Site på nettet, E-skak.dk. Brian Lundgaard, vejen skak-klub, som er stifteren af klubben,
gennem gik de muligheder som en eskak-klub kan tilbyde, og om de tiltag som DSU bør gøre for at udnytte IT
området, til at udbrede interessen for skak, generelt. Man kommer ikke uden om at tilbage gangen rent
medlemsmæssigt de sidste mange år er et trist syn for skakelskere. Skak på nettet, skaber nogle helt andre
perspektiver, for at komme ud til den "unge" generation som lever, og dyrker foreningslivet, på en helt anden
"hæsblæsende" måde, en den lidt ældre generation gør. Dette og så det enorme udbud af sport, gør at DSU, skal
være meget mere på mærkerne, og bruge den forhåndenværende teknologi, hvis de vil ha fat i de unge. Afvikling af
f.eks. holdkampe, hjemme i en klub, foran en Pc-skærm, med modstanderne siddende i en helt anden del af landet er
ikke længer en umulighed. EMT på nettet, er heller ikke umuligt. Og lokalt vil det heller ikke være umuligt f. eks at
afvikle en klub-turnering i Møn-skak-klub på denne måde. 

Pointen i Brians artikel er dog IKKE at eskak, skal erstatte, det klubliv vi kender i dag, men være et supplement, eller
et nyt instrument til at få nogle nye ansigter ind i klublivet. I den tid jeg nu har været på sitet, har der været mange,
som IKKE har været medlem af en klub, men har haft lyst til at "snuse" til skak på nettet. Af disse mennesker har der
været et par stykker som efterfølgende har sagt " skak er, sku` sjovt jeg skal sku prøve at møde op på en klub-
aften, nede i den lokale klub”!! Andre, på eskak, har af forskellige grunde, IKKE mulighed for at møde op i den lokale
klub pga. arbejde. I dagens samfund, hvor mange arbejder på alle mulige tidspunkter af døgnet, er eskak måske
netop den mulighed der er for dem, der gør at de kan spille. Dette førte til, at Brian Lundgaard i artiklen foreslog en
slags "eskak" medlemskab af Unionen (eller hovedkreds), på lige fod med det "personlige" medlemskab af
hovedkredsen, som i dag er muligt. Her ville man bare være "medlem" af en eskak-klub også. Idèen er jo
selvfølgelig, at de så på lige fod med andre kan deltage i EMT, spille k-skak, og modtage "Skakbladet". Flere
medlemmer er = med mere liv, og er vel også inspirerende for os andre?! For hvor mange møder man ikke, som
siger de kender skak i en eller anden form, men som ikke lige har tid til klubben??

I dag har den internationale K-skak sammenslutning (ICCF) allerede lavet en spil-server som de afvikler deres
turneringer på. Det har ikke afløst den "gammeldags" form for k-skak pr. brev, og e-mail, men er et supplement. Det
er mit personlige indtryk at denne nye server har givet "k-skak" et lille spark fremad. Så hvorfor ikke prøve det på
"nær-skak" området?? Jeg påstår selvfølgelig ikke, at IT er "de vise" sten, der kan vende udviklingen i DSU, slet ikke,
men jeg tror på at IT er et redskab man ikke kommer uden om, hvis man vil vende udviklingen. Jeg er vidende om at
DSU, har nedsat en IT-tænketank, som skal komme med forslag til tiltag inden for IT. For eskak.dk, er et projekt,
som er helt og aldeles privat drevet, og hvis eskak tanken skal udvides kommer man ikke uden om at der skal en
investering til, for at udvikle et brugervenligt og sikkert system som kan administrere (forhåbentligt) mange tusinde
medlemmer. Dette kan en "privat" ikke klare økonomisk.

Skakbladet nr. 3, 2004, blev for mig det tidspunkt, hvor jeg fik en NY vinkel ind i skak. En mulighed som jeg i dag
bruger meget. I dag kan jeg spille skak på ICCF, + alm. email-skak, spille på eskak.dk, og så spille i klubben hver
mandag. Og lige meget hvilken vej ind i skakken man har, eller får, er det vigtigste vel at udbrede kendskabet til
skakken og de muligheder der er for at dyrke vores dejlige sport.

En ting er sikkert. Skak på nettet, kan ALDRIG erstatte kampen, mand mod mand, og (det forbandede) skakurets
tikken. Hele atmosfæren, livet og de små jokes, på en hyggelig klub-aften, henne i den lokale klub. Vi skal bare ha
nogle flere med.

Vi ses på nettet og i klubben!
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Netskak:
www.iccf-webchess.com (betalings-site)
www.eskak.dk (gratis)
www.zatrikion.dk (gratis)
eller yderlig info:
http://links.dsu.dk/index.php?krop=show_link & type=17
(www.DSU.dk --> links --> her og nu spil)

Partier fra Eskak.dk:

Min favorit!!
[Event "Udfordringsmatch"]
[Site "E-skakklubben"]
[Date "2004.11.18"]
[White "Michael D. F. Sorensen"]
[Black "Jan R. Larsen"]
[Result "0-1"]
[ECO "D87"]
[WhiteElo "2100"]
[BlackElo "1858"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. e4 Nxc3 6. bxc3 Bg7 7. Bc4 c5 8.
Ne2 Nc6 9. Be3 O-O 10. O-O Bg4 11. f3 Na5 12. Bxf7+ Rxf7 13. fxg4 Rxf1+ 14.
Kxf1 Qd6 15. Kg1 Qe6 16. Ng3 Qc4 17. Qd2 Rd8 18. Rc1 Qa4 19. d5 Nc4 20. Qe2 b6
21. Bf2 Qa3 22. Rc2 Qa4 23. Nf1 Na3 24. Rc1 Nb5 25. Be1 Qa3 26. Qc2 Bd4+ $3 27.
Kh1 (27. cxd4 Nxd4 28. Qd2 Qxc1 29. Qxc1 Ne2+) 27... Rf8 28. Ng3 Be5 29. Kg1 c4
30. g5 Bf4 31. Ra1 Qc5+ 32. Bf2 Be3 33. Bxe3 Qxe3+ 34. Kh1 Nxc3 35. Rc1 Nxa2
36. Ra1 Nb4 37. Qxc4 Nd3 38. d6+ e6 39. Qxe6+ Kh8 40. h3 Qxg3 41. Qe7 Nf2+ 42.
Kg1 Nxh3+ 43. Kh1 Nf2+ 44. Kg1 Qf4 0-1

Den heldige!!
[Event "100. seksmands-turnering"]
[Site "E-skakklubben"]
[Date "2004.06.27"]
[White "Jan R. Larsen"]
[Black "Baldur Kristinsson"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "B20"]
[WhiteElo "1882"]
[BlackElo "2171"]

1. e4 c5 2. b4 cxb4 3. d4 d5 4. e5 Nc6 5. a3 Qb6 6. Be3 Bf5 7. g4 Be4 8. f3 Bg6
9. Kf2 h5 10. Bd3 Bxd3 11. Qxd3 hxg4 12. fxg4 Nh6 13. Kg3 e6 14. Nf3 Na5 15.
axb4 Bxb4 16. c3 Be7 17. Nbd2 a6 18. c4 Qd8 19. c5 Nc6 20. Qb3 Qc7 21. Rhb1 Rb8
22. Bxh6 Rxh6 23. g5 Rg6 24. Qe3 Bxg5 25. Nxg5 f6 26. Ndf3 Ne7 27. Qf4 Nf5+ 28.
Kf2 fxg5 29. Qg4 Nh6 30. Qg3 Qf7 31. Kg1 Nf5 32. Qg4 Nh4 33. Rb3 Kd7 34. h3 Qf4
35. Kf2 Nxf3 36. Rxf3 Rf8 37. Rxf4 Rxf4+ 38. Kg3 Rxg4+ 39. hxg4 Rh6 40. Rb1 Kc7
41. Rb6 a5 42. Rb5 Rh1 43. Rxa5 Kc6 44. Kf2 Rd1 45. Ke3 Re1+ 46. Kd3 Rg1 47.
Ra4 Rg3+ 48. Ke2 Rxg4 49. Rb4 Kc7 50. Kf3 Re4 51. Kf2 g4 52. Kg3 g5 53. Kf2 Kd8
54. Kg3 Ke8 55. Kg2 Kf7 56. Rxb7+ Kg6 57. Rb1 {Efter 58.Tc1, kan sort faktisk
kun skakke den hvide konge, hvis han forsøger andet, går c5 ned. Til gengæld
kan Hvid ikke forlade g-linien.} 57... Rxd4 1/2-1/2

Den umulige!!
[Event "3.Klub-gr.2"]
[Site "E-Skak"]
[Date "2005.01.13"]
[White "Jan R. Larsen"]
[Black "Per Sorensen"]
[Result "0-1"]
[ECO "C15"]
[WhiteElo "1992"]
[BlackElo "1966"]

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 4. a3 Bxc3+ 5. bxc3 dxe4 6. Qg4 Nf6 7. Qxg7 Rg8 8.
Qh6 Nbd7 9. Bg5 c5 10. Ne2 Ng4 11. Bxd8 Nxh6 12. Bc7 b6 13. Ng3 Bb7 14. Bf4 Ng4
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15. Bb5 Rc8 16. Rc1 a6 17. Bxd7+ Kxd7 18. Rb1 b5 19. c4 cxd4 0-1

Med Venlig Hilsen
Jan R. Larsen.
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