
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø. 
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På den anden side. . . 
 
Formand, PR, Klubblad: 
Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51, 4780 Stege 
¤ 22 94 96 22, larsb.jensen@yahoo.dk 
 
Kasserer: Jens Refstrup, Langgade 41, 4780 Stege 
¤ 55 81 14 98, refstrup@stegenet.dk 
 
Sekretær, Per Lundqvist, Langgade 36, 4780 Stege, 
¤ 55 81 55 91, pearl@stegenet.dk 
 
Holdleder, Troels B. Christensen, Hårbøllevej 22, 4792 Askeby 
¤58 10 16 54, troels.christensen@teleatlas.com 
 
Bestyrelses medlem: Hilmo Catovic, Langgade 61, 4780 Stege 
¤ 29 93 68 73, hilmo666@hotmail.com 
 
Skoleskak: 
Lars B. Jensen: i klublokalet mandag kl. 18.00. 
Troels B. Christensen (Tlf. 55 82 67 20, Mobil 40 13 12 59), 
Fanefjordskolen. 
 
Klubaften: Mandag kl. 19 i Foreningshuset, Peblingerende 7, 4780 
Stege 
 
Holdskak: Hjemmekampe mandage i Klublokalet kl. 19.30. 
 
Kontingent: Helårlig: Seniorer kr. 650,-, 
Pensionister og juniorer kr.450,-Børnemedlemmer kr. 300,- 
 
Holdskak: Hjemmekampe mandage kl. 19.30. 
 
Hjemmeside: www.2-hk.dk/moen, 

 
www.moensbank.dk 



Generalforsamling 2010 
 

Mandag d. 3 maj 2010 kl. 19.00 indkalder Møn Skakklub til 
generalforsamling i Foreningshuset, Peblingerende 7, 4780 
Stege. 
Der vil efterfølgende være præmieuddeling, for de 
forskellige turneringer, som er blevet afviklet i løbet af 
sæsonen. Der vil være øl, vand, kaffe m.m. til de 
fremmødte. 
 
Dagsorden efter vedtægterne. 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det 
forløbne 
år og fastsættelse af kontingent. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer, 1 
bestyrelsessuppleant 
, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant. 
6. Evt. 
 

På vegne af bestyrelsen. 
Lars B. Jensen 



Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. Marts 2010 
 
Til stede: Troels B. Christensen, Jens Refstrup, Hilmo Catovic og Lars 
B. Jensen 
 
Dagsorden: 
1. Referat fra sidste møde. 
2. Regnskab for 2009. 
3. Kontingent for 2011 (det afhænger af regnskabs resultatet), DSU 
foreslår uændret 
kontingent som klubberne skal betale til unionen. 
4. Junior skak. 
5. Holdturnering, det er mulighed for at vi rykker op i A-rækken, dette 
forpligter, vi 
skal herefter bruge 8 mand hver gang, kan vi dette? 
6. Husleje for efterår 2009. 
7. Nye medlemmer, som vi har talt om tidligere skal vi være nogle flere 
junior/børn/voksne. 
8. Opdatere scrapbog. Med billeder/tekst/udklip m.m. 
9. Evt. 
 
Referat: 
1. Referat godkendt fra sidste møde. 
2. Jens fremlagde regnskabet som viste et beskedent overskud på ca. 
335,- Der manglede kommentarer til de enkelte poster, men dem ville 
Jens tilføje inden det kommer ud til medlemmerne, via klubblad 
3. Bestyrelsen foreslår uændret 
4. Troels underviser stadig på Fanefjord, og Lars i klubben før klubaften, 
Lars overvejer om det kan lade sig gøre næste år at undervise på Stege 
Skole. 
5. Her har klubben chancer for at rykke, op i A-rækken og det blev 
drøftet om det var muligt at finde de ekstra spillere det kræver at rykke 
op fra et 4 mands hold til et 8 mands hold. 
6. Der var sket en fejl omkring betaling for husleje for efterår 2009, og 
Jens ville få det ordnet i forbindelse med næste betaling. 
7. Det evigt tilbagevendende problem med nye medlemmer, vi gør alle 
sammen hvad vi kan. 
8. Troels ville kigge på dette. 
9. Ingen kommentarer. 



 

Kommentarer til regnskabet 2009 
 
Det meget lille overskud skyldes: 
Kontingentrestancer kr.  1200,- 
Dobbelte udg. til juniorgrandprix (udgifter 2009 og 2010 er med i dette år) kr. 
 700,- 
Indkøb af nyt udstyr kr.  950,- 
 kr. 2850,- 
 
 
Der var ikke betalt husleje efterår 2009 kr.  -1.700,- 
 
 
Det vil sige at et fremtidigt overskud med stort set uændrede indtægter og udgifter 
ville give et årligt overskud på o. kr. 1200,-  (2850 – 1700 + 330) 
 
Det er ikke et særlig stort overskud, men i forhold til de små udsving der er i udgifter 
og indtægter er det tilfredsstillende. 
 
Jens Refstrup 
 
 
 
 
 

Hold turnerings rapport 2009-2010 
1. runde. Møn Skakklub kom godt fra start i sæsonens holdturnering, da holdet på 
hjemmebane mødte SK1934 II (Nykøbing F). Tilbage i 1990’erne var Nykøbing en af 
landets stærkeste klubber, men en del stærke spillere har forladt klubben, og Møn var 
således ratingfavoritter mod klubbens 2. hold. 
På tredjebrættet kom Søren Have med de sorte brikker dog galt af sted allerede i 
åbningen, og modstanderen lod ham ikke komme ind i partiet derefter. På fjerdebrættet 
såvel som 2. brættet (hvor Møn havde hvid) havde henholdsvis Bøje Hansen og John 
Hansen dog komfortable stillinger efter åbningstrækkene. Bøje pressede hele partiet 
igennem, men da der til sidst kun var konger tilbage, måtte han lade sig nøje med remis. 
Holdets grand old man, John Hansen, udbyggede imidlertid sin fordel med et fast greb 
om centrum, og et vel timet bondegennembrud efterlod Nykøbing spilleren med et 
håbløst slutspil. Aftenens flotteste parti! På førstebrættet fik Troels Christensen en 
dynamisk og skarp stilling med chancer på begge fløje. Et kongeangreb førte til 
bondegevinst og en meget låst stilling for Hvid, og Troels kunne afvikle til et vundet 
slutspil. 
Alt i alt en sejr på 2½-1½, som måske kunne have været større. En fin start på sæsonen. 
2. runde. Møn Skakklub spillede 2. runde af holdturneringen mandag d. 23-11 mod 
Haslevs 2. hold. På 2. brættet kom Søren Have fint fra start og havde nærmest 
gevinststilling ud af åbningen, hvorefter han dog gjorde en grov overseelse og tabte 
aftenens først afgjorte parti. På førstebrættet havde Troels Christensen i mellemtiden fået 



stor terrænfordel efter overforsigtigt åbningsspil fra sin modstanders side. Et tematisk 
centralt bondegennembrud afgjorde derefter partiet til Møns fordel. På fjerdebrættet var 
Per Lundkvist godt i færd med at vinde over sin blinde (!) modstander, da denne trodsede 
sit synshandicap og fuskede sig tilbage i partiet. Han gjorde dog en overseelse, som tillod 
Per at sætte et afgørende kongeangreb ind, som endte med en mat midt på brættet. 
Nogenlunde samtidig vandt John Hansen på 2. brættet. Efter at have stået lidt i 
underkanten igennem en del af partiet, havde John vundet en kvalitet, hvorefter han 
konsoliderede og kørte gevinsten hjem i sikker stil. Et typisk parti af holdets ”grand old 
man”, der nu har 2 gevinster i 2 kampe. Alt i alt blev det således til en sejr på 3-1 til Møn, 
som efter to sejre topper rækken sammen med Maribo. 
Troels Christensen – Erik Levin 
1.e4 g6 2.d4 d6 3.c4 Lg7 En lidt mærkelig trækfølge fører via Moderne Forsvar til noget, 
som nu minder om Kongeindisk. 4.Sf3 Sc6?! Nok lovlig tidligt, om end Sort truer med 
..Lg4 og pres på d4. Derfor overvejede jeg nu også 5.h3, hvilket dog syntes noget passivt. 
5.d5 Se5 6.Sxe5 Lxe5 7.Le2 Med den pointe, at 7..Sf6 8.f4 taber en officer, hvilket er 
grunden til Sorts næste træk. 7..Lg7 8.0-0 Sf6 9.Sc3 a6?! En glædelig overraskelse. 
Planen er modspil med b7-b5 på et tidspunkt, men dette tager lang tid, og Hvid sidder 
tungt på centrum. Sort bør støde c- eller e-bonden frem først. 10.Lg5 Eller måske Le3, da 
feltet b6 er blevet svækket. 10..0-0 11.Dd2 Tb8 12.Tae1 Hvid spiller helt klassisk med 
udvikling af officererne og centralisering af tårnene som forberedelse til et centralt 
gennembrud. Tårnet understøtter et kommende bondefremstød, ligesom det dækker e4 
efter 12..b5 13.cxb5 axb5 14.Lxb5, hvilket Sort truede med. 12..c6 13.De3 For at kunne 
slå igen med springeren efter 13..cxd5. 13..Ld7 14.f4 b5 15.e5 Sd8(?) Viser sig at tabe. 
Jeg regnede længe på 15..b4 16.exf6 exf6 og blev enig med mig selv om, at 15..b4 
16.Sd1! var det rigtige, dronningfløjen bliver låst og Hvid står overlegent alle andre 
steder på brættet. 15..dxe5 16.fxe5 Sd8 17.e6 er også meget ubehageligt for Sort, men 
taber måske ikke helt så glat som det spillede. 16.exd6 Sxd6 17.Dxe7 Ikke 17.Lxe7? Sf5, 
hvor Sort klarer sig ud af det værste. Sorts relativt bedste er at give en kvalitet nu, men 
han er allerede bagud med en bonde og står til tab. 17..Dc7 Da jeg spillede e5, havde jeg i 
denne stilling egentlig tænkt mig at spille 18.Lg4, men 18..f5 er irriterende. Jeg kiggede 
derfor på alternativer og opdagede, at der hang en officer: 18.dxc6! Tfe8?! Fusk, men 
18..Dxc6 19.Td1 taber ligeledes. 19.Dxd7 Db6+ 20.Kh1 Lxc3 Dette kom bag på mig, 
men jeg kunne hurtigt se Sorts ide. 21.bxc3 Se4 Med trussel om kvalt mat: 22..Sf2+ 
23.Kg1 Sh3++ 24.Kh1 Dg1+ 25.Txg1 Sf2 mat! Den kan dog nemt pareres, f.eks. med 
Lh4 eller: 22.Dd4 Dxc6 23.Lf3 f5 24.Lxe4 fxe4 25.Dd5+ Dxd5 26.cxd5 opgivet Hvids 
d-bonde har nærmest frit løb; d5-d6 + Lg5-e7 fulgt af Txe4 er håbløst. Et i mange 
henseender ”nemt” parti, da Hvid blot spillede standardplaner og fik en gevinststilling 
forærende. Jeg brugte dog en del tid på at checke varianter, især omkring træk 13-18, 
hvorefter det var trivielt. 
Jan Gregor, Præstø II – Troels Christensen, Møn I 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Panov-varianten. 4..Sf6 5.Sc3 e6 6.Sf3 Le7 ..Lb4 er 
højeste mode, men løberen ender normalt med at blive byttet af her. Hvid begyndte nu at 
bruge lidt tid. 7.Lf4 0-0 Krævede lidt betænkning, men 8.Sb5 er vist et slag i luften. I 
mange tilfælde er ..Lb4+ og ..Se4 meget ubehageligt for Hvid. Normalt spiller Hvid 
heromkring c5 eller cxd5 for derefter at tage Lf1 med i spil. Første mulighed giver Sort 
mulighed for at angribe Hvis fastlagte bønder, og den anden letter Sorts udvikling, begge 
dele noget Hvid åbenbart gerne vil undgå i dette parti: 8.Dc2 Sc6 9.a3? dxc4 10.Td1 

Trækket som Hvid satte sin lid til (10.Lxc4 Sxd4 vinder en bonde), nu kan Sort ikke 
dække c4 og Hvid har tilsyneladende sluppet for selv at erklære noget med sin bonde c4. 
Imidlertid: 10..Sd5! Truer Lf4 11.Le3 Sxc3 12.Dxc3 b5 Med en sund merbonde. 12..Dd5 
var også muligt, men før eller siden taber det et tempo til et hvidt Lf3. 13.Le2 Lb7 14.0-0 

Lf6 Et standardtræk i denne opstilling, Sort spiller indtil videre som han ”plejer” i Panov 



med Le7. 15.Se5 Se7! Med kurs mod drømmefeltet d5. Sort skal først hæmme bonde d4 
ved at overdække d5, siden kan skytset rettes mod den. I dette parti er der dog en ekstra 
bonde på dronningfløjen, hvilket giver endnu flere muligheder. 16.Lf3? Hvid skal holde 
denne løber for at spille på kongeangreb, nu har han en klar tabsstilling. 16..Lxf3 17.Sxf3 

Sd5 18.Dc2 De7(!) Om trækket er stillingens bedste, ved jeg ikke; men jeg var vældig 
tilfreds med, at det 1) forbinder tårnene 2) fortsat forhindrer et Hvidt udfald på g5 samt 3) 
truer a3 i en del varianter. Jeg besluttede mig heromkring for at rulle bønderne på 
dronningfløjen frem, der kan skabes en fribonde som – understøttet af Sorts 
kæmpespringer på d5 – bliver meget vanskelig at have med at gøre. Hvid rundede en time 
på klokken og spillede 19.Ld2 Tfc8 (18..a5 19.a4!) 20.Tfe1 (20.La5?!) a5 21.Se5 Lxe5 

22.Txe5 b4 23.Tde1 Hvid har fået et begyndende kongeangreb på plads, men Sort er 
langt fremme på ”sin” fløj, og det tager for mange træk at stille relevante trusler op mod 
Sorts konge. 23..Df6 Hvid truede Txd5 24.De4 Dg6 25.Dh4 b3 26.bxc3 bxc3 27.Lc1 

Tab8 Alle Sorts officerer deltager nu i fribonde-planen. 28.Tg5 Dc2 Hvid tænkte et 
stykke tid her; 29.Txg7+ Kxg7 30.Lh6+/Dh6+ ser fristende ud, men Sort kan spille ..Dg6 
på et passende tidspunkt med nem gevinst. I stedet 29.Lf4 Sxf4 Med blødende hjerte 
opgiver jeg min springer. Jeg havde planlagt 29..Tb1 her, f.eks. 30.Kf1 Txe1+ 31.Kxe1 
De4+ fulgt af officersgevinst på f4. Men 29..Tb1 30.Txg7+ Kxg7 31.Le5+ giver lidt grus 
i maskineriet. Det lader til at Sort kommer foran med en officer efter 31..f6, men jeg 
besluttede mig for ikke at lade Hvid komplicere unødigt i tidnøden. 30.Dxf4 Dd2 31.De5 

Nu vinder ..g6 uden større problemer, men når man har mulighed for et dronningeoffer 
(hvis man da kan kalde det et offer), er det svært at lade være: 31..Dxe1+ 32.Dxe1 d2 

33.Tc5 (og her havde jeg planlagt 33.Txg7+ Kf8) 33..Txc5 34.opgivet 34.dxc5 Tb1 og 
Sort kommer foran med en ren dronning. Yderst tilfredsstillende at lægge en plan 
omkring 18-19. træk, som så bringes til udførelse på denne måde. 
3. runde Møn Skakklub spillede 3. runde af Holdturneringen i Maribo, hvor alle rækkens 
hold var samlet. Møn mødte Præstø II, en formodet stærkere modstander end de 
hidtidige. På fjerdebrættet blev Per Lundkvist først færdig, idet hans modstander ganske 
konsekvent byttede alle brikker af, som kunne byttes. Hurtigt nåedes et helt lige slutspil, 
som blev taget remis. På tredjebrættet stod Søren Have med de sorte brikker længe fint, 
men tabte så en bonde. Præstøspilleren brugte herefter megen tid, men det lykkedes ham 
at få gevinsten hjem, og Præstø var nu foran 1½-½. Næste afsluttede parti var på 2. 
brættet, hvor Møns trofaste klippe John Hansen stod i overkanten lige fra åbningen. Det 
lykkedes hans modstander at få et slutspil med uligefarvede løbere, som meget ofte bliver 
remis, men John ville det anderledes og fandt en vej igennem. Endelig vandt Troels 
Christensen med Sort tidligt en bonde på førstebrættet; den blev siden gjort til en 
fribonde, og med et afsluttende dronningeoffer banede Sort det sidste stykke vej frem for 
bonden. 
Samlet blev det således til en 2½-1½ sejr til Møn, holdets tredje sejr i lige så mange 
kampe. Den formodet værste konkurrent, Maribo II, tabte sensationelt 4-0, og Møn 
topper nu rækken med samme brætpoint som Haslev II, men med 2 flere matchpoint. 
4. runde I Holdturneringens 4. runde mødte Møn Skakklub Nordfalster 2. Det var en af 
rækkens formodede svagere hold, og Møn fik da også hurtigt ganske komfortable 
stillinger. På fjerdebrættet vandt Per Lundkvist efter at have stået til gevinst næsten helt 
fra åbningen. Søren Have kom foran med en bonde på tredjebrættet og førte sikkert 
stillingen til gevinst. På 2. brættet vandt John Hansen ligeledes sikkert og har nu flotte 4 
point af 4 mulige. Dagens skurk blev Troels B. Christensen, der på førstebrættet tabte et 
langt parti. Samlet blev det således til en 3-1 sejr, ikke så godt som forventet, men dog 
nok til at Møn fortsat fører rækken, et enkelt point foran Maribo og Haslev. 
5. runde. 

Møn Skakklub trodsede snemasserne 1. februar og drog til Præstø for at spille 5. runde af 
Holdturneringen, hvor modstanderen var rækkens favorit, nemlig Maribo II. På 2. brættet 



spillede Møns topscorer John Hansen solidt og symmetrisk med de sorte brikker, og ret 
tidligt blev der taget remis i en stilling ingen af parterne kunne vinde. Det var Johns 
første pointtab i år, men med 4½ point af 5 mulige er han stadig klar topscorer. På 
tredjebrættet fik Søren Have tidligt godt fat, men Maribospilleren fandt lidt modspil og 
Søren måtte efter hård kamp give remis. Kort efter blev også partiet på fjerdebrættet taget 
remis; Per Lundkvist havde med de sorte brikker stået skidt undervejs, men fik så klar 
fordel i tidnødsfasen, inden man - måske retfærdigvis - havnede i en remisstilling. 
Tilbage sad Troels Christensen med de hvide på førstebrættet, som tidligt fik en god 
stilling efter en fejlslagen kombination af modspilleren. Sort holdt dog lidt liv i stillingen, 
og Troels måtte gennem et lettere suspekt slutspil inden han med lidt over et minut 
tilbage på uret kunne stille modstanderen overfor udækkelig mat og dermed notere en 
gevinst. 
Med 2.5-1.5 har Møn vundet samtlige kampe, men Haslev halede efter endnu en storsejr 
ind på Møn og har nu samme brætpoint som Møn, men 2 færre matchpoints. 
6. runde. 

Stor sejre til Mønsk skakhold. 
Møn Skakklub mødte Maribo III i næstsidste runde af holdturneringen. Maribo stillede i 
en stærkere opstilling end normalt, hvilket dog ikke ændrede på, at Møn var favoritter. I 
den samlede stilling delte Møn føringen med Haslev II (dog havde Møn flere matchpoint) 
inden aftenens runde. 
På fjerdebrættet stod Søren Have med de hvide brikker hele tiden lidt bedre og vandt en 
bonde på vej ind i slutspillet. Da Maribospilleren herefter gjorde en fejl, som tabte endnu 
en bonde, kørte Søren partiet sikkert hjem som aftenens først afgjorte. 
De næste partier blev først afsluttet, da næsten al spilletid var opbrugt. Først vandt 
formand Lars B. Jensen – der var trådt ind som luksusreserve – i et parti, hvor han med et 
par flotte centrumsbønder havde haft klar fordel hele tiden. En lille finesse med mat i 
bunden sikrede endelig sejren. 
På tredjebrættet stod Møns topscorer John Hansen længe presset, men et modstød på 
dronningfløjen gav ham pænt modspil, og en smart kombination vandt så en officer. Med 
et minut tilbage på uret fik John hevet gevinsten i land. 
Kort efter afsluttedes matchen, da Troels B. Christensen vandt med de sorte brikker på 
førstebrættet. Efter et langt sejt parti, hvor Troels havde en materiel fordel, men en 
presset stilling, var Troels sikrest på hånden, da begge spillere kom i tidnød. 
Samlet blev det således en maksimumsejr på 4-0. Samtidig tabte den værste konkurrent 
Haslev, som hidtil havde overrasket positivt, 3-1 til Præstø III, og Møn er nu klare 
favoritter til den samlede sejr og oprykning til A-rækken. 
Klubben spiller sidste runde i Nykøbing F. på mandag d. 8/3, hvor den sidste modstander 
er Præstøs 3. hold. 
7. runde. 

Møn Skakklub rykker op i A-rækken. 
Holdturnering 7. runde bød på sæsonens første nederlag, da klubben spillede sidste runde mod 
Præstøs III og tabte 2½-1½ i sidste runde af holdturneringen i Nykøbing mandag d.8 marts. Før 
runden førte Møn rækken, hvor en udsat kamp imidlertid gjorde at stillingen i rækken ikke var helt 
klar. Det var dog sikkert, at med mindst 1½ points af 4 mulige ville Møn vinde turneringen og 
rykke op i A-rækken. De 1½ point kom i hus, og betød vi akkurat vandt samlet foran nærmeste 
konkurrent, som var Maribos II, der i sidste runde vandt 4-0 over Nordfalster. Møn Sluttede på 19 
point, hvorimod Maribo kun opnåede 18½ point. 
Her lidt kommentar til de enkelte partier, tidligt kom Per Lundkvist og John Hansen, begge med de 
sorte brikker, dog i problemer. Per fik siden fusket sig til en bedre og måske vundet stilling, men 
gjorde desværre så en grov overseelse, som tabte partiet. I mellemtiden havde Søren Have på 
tredjebrættet ikke fået det optimale ud af en bedre stilling; han havnede i et lidt svært slutspil, som 
han dog uden problemer holdt remis. På førstebrættet kom Troels B. Christensen godt ud af 



åbningen, og fordelen blev stille og roligt større, så situationen så fornuftig ud for Møn. Et par 
upræcise træk fra Præstøspilleren på førstebrættet gjorde stillingen decideret tabt, og Troels kunne 
trænge ind i den sorte stilling. En fejl af Sort afgjorde derefter partiet øjeblikkeligt, og nerverne 
kunne falde til ro. John opgav herefter en nu ret sikkert tabt stilling og måtte indkassere sit første 
nederlag i en ellers fremragende sæson. Resultatet 1½-2½ til Præstø var ligeledes Møns første 
nederlag, men nervøsiteten var også høj, og det var som nævnt tilstrækkeligt til den samlede sejr i 
turneringen. 
Med oprykning til A-rækken skal Møn stille med et 8-mandshold til næste år, og vi kan hermed kun 
opfordre til, at interesserede finder vej til klubben, som spiller hver mandag kl. 19.00 i 
foreningshuset i Peblingerende, i Stege. 
 

Oprykningskamp i Holdturneringen mandag d. 19 april 2010. 

Efter at have vundet sin række forventede Møn Skakklub oprykning, men det viste sig, at kun 3 af 
de 4 rækkevindere i hovedkredsen kunne rykke op. Møn skulle derfor møde en rækkevinder fra 
Vestsjælland, Sorø II for at finde en oprykker. 
 
Kampen startede skidt for Møn, da Søren Have med de hvide brikker hurtigt trådte galt og stod til 
tab lige ud af åbningen. Modstanderen gav ingen chancer og Sorø førte 1-0. På tredjebrættet blev 
John Hansen derefter snøret i lidt trængt stilling, og han måtte give sin dronning for et tårn. Det 
lignede allerede to sikre sejre til Sorø, selvom John fortsatte med at kæmpe. Men på andenbrættet 
fik Lars B. Jensen et lidt bedre slutspil; Sorøspilleren tilbød remis i den ret lige stilling – hvilket 
naturligvis måtte afslås med den samlede stilling in mente – hvorefter han spillede upræcist, og Lars 
slog til med sin vante slutspilsstyrke. I mellemtiden havde Troels Christensen på førstebrættet 
indledt sig på et bonderov i håb om at modstanderens angreb ikke ville blive farligt. Efter store 
komplikationer fik Troels konsolideret med materiel fordel, og på vej ind i tidnøden gjorde 
Sorøspilleren yderligere nogle grove fejl, og gevinsten kom herefter hurtigt hjem. Da et uafgjort 
resultat ville afgøres ved gevinst på højeste bræt, var Møn derfor nu sikre på oprykning. Imens 
havde John Hansens modstander tænkt sig i kraftig tidnød og var trods sin klare fordel på brættet 
ved at tabe på tid. John tilbød remis som en gentleman – og da resultatet var uden betydning, tog 
modstanderen naturligvis imod i stedet for at tabe på tid. 
 
Samlet blev det således til 2½-1½ til Møn, som nu er helt sikre på oprykning. 

 

 

Holdturneringen i 2. hk, 2009-10 
 

 

B1  1 run. 
u46  

2 run. 
u48  

3 run. 
u50  

4 run. 
u2  

5 run. 
u5  

6 run. 
u9  

7 run. 
u10  

pts.  mp. plac. 

1   Haslev 2    3 
8   1 

2 4 4   3 2   5 3½     1 
6 7 2½   17 9 3 

2   Møn 1    2½ 
7 1 3     2½ 

3   3 
8 4 2½     4 

5 6 1½   19 12 1 

3   Præstø 2    2 
6 7 2   2 1½     2 

1   3 
8   1 

4 5 2½   14 7 5 

4   Maribo 2  
5 3   6 3     0 

1   4 
7   1½ 

2 3 3     4 
8 18½ 10 2 

5   Maribo 3    1 
4 8 2½   

7 2     2 
6   ½ 

1 2 0     1½ 
3 9½ 4 7 

6   Præstø 3  
3 2     1 

4 8 4   5 2     2 
7 1 3     2½ 

2 16½ 9 4 

7   Nyk F 2  
2 1½     2 

3   2 
5 4 0   6 2   8 3     1½ 

1 12 5 6 

8   Nordfalster 2 
1 1     1½ 

5   0 
6 2 1   3 1     1 

7 4 0   5½ 0 8 

 



Holdturneringen i 2. hk, 2009-10 

B1   

Møn 1  enkeltresultater 

N 
Y 
K 
 
F 

H 
A 
S 
L 
E 

P 
R 
æ 
S 
T 

N 
O 
R 
D 
F 

M 
A 
R 
I 
B 

M 
A 
R 
I 
B 

P 
R 
æ 
S 
T 

T 
O 
T 
A 
L 

1 Troels Bård Christensen 1 1 1 0 1 1 1 6 

3 Lars Blach Jensen           1   1 

6 John Hansen 1 1 1 1 ½ 1 0 5½ 

7 Søren Have 0 0 0 1 ½ 1 ½ 3 

9 Bøje Hansen ½             ½ 

12 Per Lundquist   1 ½ 1 ½   0 3 

Klubbens samlede point 2½ 3 2½ 3 2½ 4 1½ 19 

Procentscore 68%

 
 

Juniormesterskabet 2010 

 1. Runde 2. Runde Point Pla. 

Rasmus Burkal 0 0 0 2 

Søren Have 1 1 2 1 

 

 

Styrkeliste 
 

1 Troels Bård Christensen 1868 0  

2 Hilmo Catovic 1860 0  

3 Lars Blach Jensen 1622 0  

4 Benny Andersen 1618 0  

5 John Hansen 1594 0  

6 Lars Jørn Larsen 1589 0  

7 Richard Hansen 1444 0  

8 Per Lundquist 1411 0  

9 Søren Have 1401 0  

10 Benny Hemmingsen 1394 0  

11 Bøje Hansen 1376 0  

12 Jens Refstrup 1302 0  

13 Jørgen Boris Velander 1283 0  

14 Rasmus Burkal 0 0  

15 Aksel Buur Christensen 0 0  

16 Erik Buur Christensen 0 0  

17 Lars Elgaard 0 0  

18 John Møller Jensen 0 0  

19 Cena Mouservi 0 0  

20 Kasper Patrick Dalby Nielsen 0 0  

21 Jakob Pedersen 0 0  

22 Lukas Z. Shirvani-Jensen 0 0  



Mikkel Wedervang - Troels Christensen 
 
Partiet er fra oprykningskampen mod Sorøs 2. hold. Min modstander er en yngre fyr, som har spillet 
stærkt i holdturneringen. 
 
1.e4 c6 2.d3?! d5 3.Sd2 Hvid gør klar til den såkaldte kongeindiske opstilling. Jeg er aldrig før 
stødt på det, men Bent Larsen foreslår 2..e5 i sin bog om Caro-Kann. 3..dxe4?! 4.dxe4 e5. Næppe 
den bedste trækfølge for Sort. 5.g3 Sf6 6.Lg2 Lg4?! Jeg vil gerne have løberen ud, inden jeg spiller 
Sbd7. Sort kan have visse problemer med at dække e5. 7.Sgf3 Lc5 8.0-0 0-0 9.h3! Jeg havde godt 
set trækket; Hvid kommer nemt til en aktiv stilling nu, om end der er lidt bøvl med at udvikle 
dronningfløjen. 9..Lxf3 10.Dxf3 Sa6?! Nok bedre ..Sd7; i min database optræder 4 partier med Sd7, 
ingen med Sa6. Ideen med at gå til a6 er at undgå at blokere d-linien samt måske at overføre 
springeren via b4 eller c7. Springeren ender imidlertid med at stå offside her. 11.c3 Naturligt, men 
Lc1 bliver dårligere. 11..De7 12.Sc4 De6 13.Se3 Tad8 14.Sf5 Dc4? Her regnede jeg med at stå fint, 
men Hvid har nu det stærke træk 15.Sxg7!! Sort kan ikke spille 15..Kxg7 16.Lh6+ fulgt af Dxf6 og 
snarlig mat. Men 15..Dxe4 holder så nogenlunde sammen på stillingen, selvom Hvid selvfølgelig 
står overlegent. Til alt held er trækket svært at se, og Hvid havde det heller ikke i sine overvejelser. 
15.b3? Dd3?! Nu mener min computer, at 16.Lg5! giver Hvid en vis fordel, selvom det synes klart 
at Sort kan bytte dronninger og vinde en bonde med ..Td3. Dette kan dog besvares med Le2 og 
aktivt modspil. Min modstander gik i stedet efter min konge med 16.Sh7+(?) Kh8 17.Df5 Dxg3 

18.Lg5 Td6 Jeg havde ved mit 15.træk set på denne stilling som udgangspunkt for en vurdering af 
om Hvid har tilstrækkelig angreb. F.eks. 19.Tad1 Txd1 20.Txd1 Sxe4 21.Sxf7+ Kg8, som ser godt 
ud for Sort. Jeg blev dog her lidt nervøs for mellemtrækket Kh1, der kan ophæve bindingen af Lg2, 
selvom Sort så får et fritræk til dronningen. Hvid valgte 19.b5 sandsynligvis for at fjerne dækning 
fra f8 i visse varianter begyndende med springeroffer på f7. 19..Lb6 20.Kh1? Dette træk, som jeg 
under partiet anså for kritisk, fører ingen vegne. Hvid burde i virkeligheden dække c3 med Tac1, 
men sådan et træk virker psykologisk helt forkert i en situation, hvor Hvid skal spille på 
kongeangreb. Nu kan Sort konsolidere med materiel overvægt. 20..Dxc3 21.Tad1 Dxb4?! Efter 
..Ld4! er Hvid nok færdig. Nu kan han mudre vandene lidt: 22.Dxe5 Lc7 23.Df5 Tvunget, på f.eks. 
Tb1 følger ..Dxb1 og ..Td1+. 23..Dc5 Sidste kritiske variant at beregne er nu 24.e5!? Txd1 25.Lxf6, 
men Sort klarer sig fint efter både 25..Lxe5 og 25..Txf1 fulgt af Lxe5. 24.Txd6? Tb1! havde givet 
Sort mere besvær. 24..Dxd6 Med mattrussel på h2. 25.f4 Og her tilbød min modstander remis; på 
dette tidspunkt var Lars formentlig ved at vinde på andenbrættet, men fjerdebrættet havde vi tabt, 
og John stod til tab på tredjebrættet (om end hans modstander ikke havde megen tid tilbage). Det 
var altså ikke svært at afslå, og da slet ikke med to bønders overvægt. 25..De6 26.e5? Hvid står til 
tab, men dette træk taber yderligere materiale. Ingen af os havde megen tid tilbage, og det var 
fristende at få dronningerne af vejen, men heldigvis brugte jeg nogle ekstra sekunder og spillede i 
stedet 26..Sh5! Og Sort truer alle vegne. Resten af partiet spilledes som lynskak, hvilket 
tilsyneladende ikke var Hvids stærkeste disciplin, men stillingen er naturligvis tabt. 27.Dxe6 fxe6 

28.Kh2? (bedre at redde springeren)28..gxh6 29.Lxh6 Td8 30.Lf3 Td2+ 31.Kg1? Lb6+ 32.Tf2 

Lxf2+ 33.Kh2 Lg3+ 34.Kg1 Sxf4 35.Lxf4 Lxf4 36.Kf1 Kg7 37.Le2 Sc5 38.Kf2 Kg6 39.Kf3 

Lxe5 40.Lc4 b5 41.Lf1 Kg5 42.Ke3 Txa2 43.Kf3 Ta3+ 44.Kg2 Tg3+ 45.Kf2 Se4 46.Ke2 a5 Og 
Hvid opgav endelig 0-1 

 

På den ene side en heldig sejr, men på den anden side spillede jeg skarpest på de kritiske 
tidspunkter. Under alle omstændigheder en vigtig sejr! 
 

 

 

 

 

 



 

Det følgende parti spilledes i tredje runde af holdturneringen. Der var fællesrunde i Maribo, og vi 
måtte altså afsted trods hjemmebane i vores kamp mod Præstø II. Modstanderholdet var et af de 
formodet tre stærkeste hold i rækken (udover Møn og Maribo II), og kampen skulle vise, om vi 
kunne blande os i toppen. 
 

Hvid: Jan Gregor, Præstø 
Sort: Troels Christensen, Møn 
 

1.e4 c6 Igen min elskede Caro-Kann. 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Sf6 Hvid vælger Panov-varianten, 
et skarpt svar; ofte får Hvid en isoleret d-bonde til gengæld for angrebschancer på kongefløjen. 
5.Sc3 e6 6.Sf3 Le7 ..Lb4 er højste mode blandt stormestre, men jeg har kun erfaring med 
teksttrækket. Løberen kan senere omplaceres til f6 med tryk mod d4. Nu spiller Hvid typisk cxd5, 
c5 eller Ld3; sidstnævnte træk taber et tempo på et tidspunkt, derfor er cxd5 det populæreste træk, 
selvom det letter Sorts udvikling. Hvid vil i partiet både undgå dette samt tempotab med løberen og 
prøver at narre Sort med trækfølgen i håb om at kunne spille Lf1xc4 på et tidspunkt. Det falder dog 
ikke så heldigt ud. 7.Lf4?! Usædvanligt, om end spilleligt. 7..0-0 8.Dc2? Heller ikke 8.Sb5 Lb4+ 
fulgt af ..Sc6 er godt, men 8.c5 med overgang til Gunderam-varianten er en mulighed. Den kræver 
dog nøjagtigt spil af Hvid, så hvis man ikke kender varianten, kan man hurtigt havne i problemer. 
Endelig var Ld3 stadig en mulighed. 8..Sc6 9.a3?! (Td1 eller c5 nok bedre) 9..dxc4 10.Td1 
Trækket, Hvid satte sin lid til. Da Sort ikke kan dække c4-bonden, ser det ud til, at Hvid lykkedes 
med sin plan, da Lf1 kan gå direkte til c4 i næste træk. Sort har dog et stærkt mellemtræk: 10..Sd5! 
Truer Lf4; efter 11.Sxd5 exd5 står Sort naturligvis overlegent, og Hvid forsøger: 11.Le3 Sxc3 

12.Dxc3 Mest naturligt, men 12.bxc3 kunne give Hvid lidt spil i b-linien, selvom a3 er meget svag. 
12..b5 ..Dd5 er et håndledstræk, som blokerer Hvids d-bonde, men jeg regnede med, at det måtte 
tabe et tempo senere til et hvidt Lf1-e2-f3. Selvom Sort får stillet et batteri op med Lb7+Dd5 kan 
Hvid spille Sf3-e1 fulgt af Lf3 en gang i fremtiden. Min computer holder dog på denne plan for 
Sort, men jeg var og er fint tilfreds med: 13.Le2 Lb7 14.0-0 Lf6 15.Se5 Se7! Med kurs mod 
drømmefeltet d5. 16.Lf3? Efter afbytning af de hvidfeltede løbere har Hvid ikke reelt modspil. Et 
drilletræk som 16.Db4 holder Hvid inde i partiet. 16..Lxf3 17.Sxf3 Sd5 18.Dc2 De7! Ikke 
stillingens stærkeste træk i følge min computer; jeg regnede heller ikke under partiet med, at 
trækket nødvendigvis var det bedste, men det indleder en plan, som bør vinde for Sort. Sort vil 
gerne have et tårn til c8, og helst f-tårnet. Samtidig lurer et hvidt træk som Lg5/Sg5 lidt i luften som 
indledning til et kongeangreb. Med De7 bevarer Sort kontrol med g5, tårnene forbindes, og hertil 
peger dronningen mod a3, hvilket kan være af betydning efter et eventuelt b5-b4. Min ide er at 
spille Tf8-c8 fulgt af a5+b4 og vinde på en fribonde. 19.Ld2 Tfc8 20.Tfe1 a5 21.Se5 Lxe5?! Lidt 
for krysteragtigt; springeren truer ikke noget reelt endnu. Nu får Hvid et tempo til tårndublering. 
22.Txe5 b4 23.Tde1 Df6 Hvid truede 24.Txd5. 24.De4 Dg6 Sikkerhed frem for alt, men 24..bxa3 
er også fint. 25.Dh4 c3 26.bxc3 bxc3 27.Lc1 Tab8 En nydelig stilling, fribonden er kommet til veje 
og understøttes af alle Sorts officerer. Hvid har kun fusk på kongefløjen tilbage. 28.Tg5 Dc2 

29.Lf4? 29.Dh6 g6 er vel bedre, selvom det også taber. Nu afklares stillingen. 29..Sxf4 Med 
blødende hjerte opgiver jeg min superspringer. Jeg havde planlagt 29..Tb1, men Hvid kan kaste lidt 
grus i maskineriet med 30.Txg7+. Det er ikke reelt farligt, men jeg så ingen grund til at gå ind i en 
stilling med større risiko for overseelser. 30.Dxf4 Dd2 31.De4 Dxe1+! 31..g6 er jo også fint nok, 
men når man en sjælden gang får mulighed for dronningeoffer, bør man sige ja tak! 32.Dxe1 c2 

33.Tc5 Sidste fuskforsøg, nu er 33..Tb1? 34.Txc8 mat. 33..Txc5 34.opgivet 

 

Min modstander spillede selvfølgelig ikke for godt, men jeg er nu tilfreds med det stilrene forløb, 
og ikke mindst min fribondeplan, der førte til afgørelsen. Med et dronningeoffer oveni kan jeg ikke 
forlange meget mere af et skakparti! 



 

 

Lynmesterskabet 3. Runde 

             

 1. 2. 3.         Point Placering 

John Hansen 1 4 0 2 3 1         2 2 

Lars B. Jensen 1 3 1 1 4 1         3 1 

Per Lundkvist 2 0 1 4 0 1         1 3 

Jens Refstrup 1 0 3 0 0 2         0 4 

             

             

Lynmesterskabet 4. Runde 

             

 1. 2. 3. 4. 5. Point Placering 

                        

Lars B. Jensen 0 3     1 6 0 3 4 1 2 3 

John Hansen 1 4 5 1     2 1 1 6 4 1 

Aksel B. Christensen 3 0 6 1 0 5     0 2 1 5 

Troels B. Christensen 2 1 0 3 4 1 6 0     2 2 

Erik B. Christensen     0 4 2 0 1 5 3 0 1 4 

 
 

Slutstilling i Lynmesterskabet 2009-2010 
 

1. John Hansen 10½ point. 
2. Lars B. Jensen 10 point 
3. Per Lundkvist 8 point. 
4. Søren Have 6½ point 
 

Formanden har ordet. 
Endnu en sæson er ved at være gået, vi kan se tilbage på en sæson hvor højde 
punktet må være at vi rykkede op i A-rækken i holdturneringen, her skal vi 
mobilisere alle kræfter på at stille et 8-mands hold til næste sæsonstart. Jeg har 
sagt og skrevet det før, men skal vi i fremtiden have en god og aktiv klub skal der 
støttes op om den, med aktivitet fra Jer medlemmer. Til stadighed er der aftner 
hvor der ikke er mange der møder op til et parti skak på en alm. mandag, vi skal 
være aktive, dels for vores egen skyld, men også når det sker at et nyt medlem der 
kigger forbi. 
I skrivende stund er kampen om verdensmesterskabet mellem Anand og Topalov i 
gang, hvor hver spiller har vundet et parti efter 2. runde, det bliver spændende at 
følge på nettet hvor der er live opdateringer med kommentar fra Stormester fra 
nær og fjern. 
Selvom vi holder sommerferie, forventer jeg at vi igen i år kan deltage i torveskak 
i Stege hvor vi kan møde lokale og turister på det store skakbræt. 
 



Danmarks mester 2010 
 
Danmarksmesteren i skak 2010 hedder GM Allan Stig Rasmussen. Alle 
partier i sidste runde i landsholdsklassen endte remis, hvorfor der ikke skete 
ændringer i stillingen. 

Det er Allan Stig Rasmussens første Danmarksmesterskab, men næppe den 
26-årige stormesters sidste. Scoren 7 af 9 i dette års landsholdklasse er en 
unik præstation. Sidste års vinder, GM Sune Berg Hansen, sluttede som 
nummer to med 6½ af 9. En score, der normalt ville være rigeligt til 
førstepladsen. 

 

 

 

 

Slutstillingen: 

1. GM Allan Stig Rasmussen, 7 point 
2. GM Sune Berg Hansen, 6½ point 
3. GM Jacob Aagaard, 5½ point 
4. IM Mikkel Antonsen, 5 point 
5. GM Lars Schandorff, 4½ point 
6. IM Steffen Pedersen, 3½ point 
    FM Mads Andersen, 3½ point 

    IM Thorbjørn Bromann, 3½ point 
9. IM Jens Ove Fries Nielsen, 3 point 

    IM Jacob Vang Glud, 3 point 


