
 
 
 
 
 
 
 
 

Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i 
 
 

sæsonstart mandag d. 23 august. 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 1   Møn Skakklub   ¤   Sponsor                                 23 august 2010 



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, anker.perlundkvist@gmail.com 
 
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: 
Stege Skole: Lars B. Jensen. 
Fanefjordskolen: Troels B. Christensen, Mobil 40 13 12 59 
 
Klubaften: Mandag kl. 19 i Foreningshuset, Peblingerende 7, 4780 
Stege 
 
Holdskak: Hjemmekamp mandage i Klublokalet kl. 19.30, 
Udekamp afhænger af hvilken dag vores modstander har klubaften. 
 
Kontingent: Helårlig: Seniorer kr. 650,-, 
Pensionister og juniorer kr.450,-Børnemedlemmer kr. 300,- 
 
Hjemmeside: www.2-hk.dk/moen 

 
 

www.moensbank.dk 



Formanden har ordet. 
Af Lars B. Jensen. 

Her er endnu et lille blad med lidt informationer, som vi håber at I kan finde 
nyttigt, en ny sæson skal begynde og vi lægger ud med 2 aftner med 
lynmesterskabet, og vores sædvanlige cupturnering. Som de tidligere år er 
det meget godt for formanden at vide hvem der ønsker at deltage i 
hvilke turneringer, så skriv en mail eller ring eller giv en melding på 
den første klubaften. 
    Vi har snakket om at der måske er lidt håb for at vi kan skaffe nogle nye 
medlemmer, det er nødvendigt hvis klubben skal have en fremtid, og hvis vi 
skal kunne stille med et 8 mands hold i den kommende holdturnering.  
Ligeledes skal vi som de andre år, have gang i vores børneskak på skolerne, 
Troels tager på Fanefjord skolen, og det er planen at jeg selv vil forsøge at 
stable noget på benene så vi kan tilbyde det samme på Stege Skole. 
Jeg håber i vil få noget ud af artiklerne i vores lille klubblad, hvor der 
ligeledes er invitationer til turneringer i hovedkredsen. God sæson, vi ses til 
sæsonstart mandag d. 23 august. Kl. 19.00 
 

Markedsdagene. 
I år har vi haft 6 
tirsdag, og som de 
andre år har vi prøvet 
at få nogle fra 
klubben til at spille 
med forbipasserende. 
Per, John og Troels 
har repræsenteret 
klubben, de 5 
tirsdage, den første 
markedsdag kunne vi 
ikke stille med nogen 
spiller, så hvordan det 

er gået der ved vi ikke, men mon ikke det er gået lige så fint med at folk passer 
på de fine træbrikker, har fået spillet nået skak, og hvad der ellers kommer ud af 
at vi viser os fra på disse dage, vi håber det er en god PR vi giver for skakken, 
om ikke andet så for turisterne og børnene som jo er dem der er flest af på disse 
markedsdage. 

 
 

Husk at give formanden besked om du skal  deltage i: 
Klubmesterskabet, holdturneringen, Mønsmesterskabet. 



Referat fra generalforsamlingen. Mandag d. 3 maj 2010. 
 

Dagsorden efter vedtægterne. 
1. Valg af dirigent. Valgtes John Hansen 
2. Bestyrelsens beretning: 
Sæsonen i år har som tidligere været præget af at vi til stadighed ikke er så mange på 
klubaften, som jeg i hvert fald godt kunne tænke mig, men vi må alle os aktive støtte 
op, og deltage i alt det vi kan, glædeligt i år er at klubben har været godt med fremme 
i holdturneringen, faktisk så godt at vi har vundet vores B-række, og i første omgang 
havde vi fået indtrykket at vi var rykket op til A-rækken, det viste sig at der skulle en 
oprykningskamp til for der var en endelig afgørelse, her stod kampen mod Sorøs 2. 
hold, hvor vi vandt 2½-1½. Der er et mere detaljeret referat i klubbladet, hvor Troels 
har skrevet et fra hver runde. Flere på holdet har score mange point. Holdet har 
fortrinsvis bestået af Troels, John, Søren og Per, så har nogle reserver være inden 
over og hjælpe når det gjaldt. Nu da oprykningen er en realitet får vi virkelig brug for 
alle mand til alle kampe, da vi næste sæson skal stille med 8 mand hver gang. 
Vi har i gennem sæsonen arrangeret Cup, klub, Møns, Junior og lynmesterskabet, 
ligeledes har vi igen i år arrangeret bank på Møn, hvor vi har benyttet Stege Skoles 
lokaler til dette, og med sponsering af præmier fra bl.a. Møns Bank, banken har 
ligeledes været sponsor for klubben som i de tidligere år, dette er vi selvfølgelig 
glade. 
 
Vinder af cupturnering: Søren Have. 
Klubmesterskabet:  Troels B. Christensen 
Mønsmesterskabet: Troels B. Christensen 
Juniormesterskabet: Søren Have 
Lynmesterskabet: John Hansen  
Handicapturnering: John Hansen 
Juniorhandicap: Søren Have 
 
Vores regnskab viser at vi har udgifter for hvad vi har indtægter for, det vil Jens 
gennemgå her om lidt. Der vil som i de tidligere år blive opfordret til at man gør alt 
hvad man kan for at finde nogle nye medlemmer, da vi jo som bekendt ikke er så 
mange, mere. I ønskes en god sommer alle sammen og vi ses igen når vi starter efter 
sommerferien. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år og fastsættelse 
af kontingent. Regnskabet blev godkendt, og kontingent fortsættes uændret. 
4. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkommende forslag. 
5. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant 
, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant. Der var genvalg til alle, Lars B. Jensen, Per 
Lundkvist, Hilmo Catovic, Jens Refstrup, Troels B. Christensen til bestyrelsen. 
Suppleant: Bøje Hansen. Som Revisor genvalgtes Lars J. Larsen og John Hansen. 
6. Evt. Der blev talt om hvordan man skulle hverve flere medlemmer, juniorskak 
m.m. 



Aktivitetsplan efteråret 2010. 
 
 

23/8 1. runde i Lynmesterskabet. 

30/8  Cupturnering. 

6/9  2 runde i Lynmesterskabet. 

13/9  Klubmesterskabet 1. runde 

27/9  Klubmesterskabet 2. runde 

4/10  Klubmesterskabet 3. runde. 

11/10  Klubmesterskabet 4. runde. 

18/10  Klubmesterskabet 5. runde 

27/10  Klubmesterskabet 6. runde 

1/11  Klubmesterskabet 7. runde  

8/11  Holdskak 1. runde. 

15/11 Klubmesterskabet 8. runde 

22/11  Holdskak 2. runde. 

29/11  Klubmesterskabet 9. runde. 

6/12  Holdskak 3. runde. 

13/12  Juleafslutning. 

Opdateret 10/8-2010 



Medlemsliste. 
 

1 Troels Bård Christensen 1885 

2 Hilmo Catovic 1860 

3 John Hansen 1637 

4 Benny Andersen 1618 

5 Lars Blach Jensen 1618 

6 Lars Jørn Larsen 1589 

7 Per Lundquist 1483 

8 Richard Hansen 1444 

9 Benny Hemmingsen 1435 

10 Bøje Hansen 1351 

11 Jens Refstrup 1291 

12 Jørgen Boris Velander 1283 

13 Søren Have 1246 

14 Rasmus Burkal 0 

15 Aksel Buur Christensen 0 

16 Erik Buur Christensen 0 

17 Lars Elgaard 0 

18 John Møller Jensen 0 

19 Cena Mouservi 0 

20 Kasper Patrick Dalby Nielsen 0 

21 Jakob Pedersen 0 

22 Lukas Z. Shirvani-Jensen 0 

 
 

Kørselstilskud til holdkamp 
      

      

 Spillested:            Takst:    

 Maribo  kr            195,00     

 Nakskov  kr            285,00     

 Greve  kr            285,00     

 Nordfalster  kr            115,00     

 Nykøbing F.  kr            175,00     

 Sydøstlolland  kr            210,00     

 Næstved  kr            175,00     

 Præstæ  kr            105,00     

 Ringsted  kr            270,00     

 Tingsted  kr            150,00     

 Vordingborg  kr            105,00     

 Haslev  kr            205,00     

 Fakse  kr            170,00     

 Køge  kr            210,00     

      

      

 Taksterne gælder for kørsel til holdkampe.   

 Hvis man ønsker tilskud til kørsel i forbindelse med EMT turneringer, 

 Skal der indsendes en ansøgning til formanden,    

 hvor den vil blive behandlet på et bestyrelses møde.   

 


