
28 

Som afslutning på foreningens historie,  

skal der lyde en stor  

TAK  

til vores trofaste sponsor ! 
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Danmark fik den 27-09-2016, en ny International Mester. 

Det skete da Jakob Aabling-Thomsen i 5. runde af Amager  Skak-

forenings 90 års Jubilæumsturnering, med en sejr bragte sig op på  

4 ½. af 5. point og dermed passerede de 2400 i live rating. 

Jakob har længe haft alle tre normer i hus, som blev lavet i Frederi-

cia 2013, Pula 2013 (Kroatien) og Brønshøj 2014. Han har sågar 

også lavet normer i Europa Cup´en i 2015 og ved Xtracon Chess 

Open 2016. 

Amager Skakforening 

ønsker Jakob tillykke med IM - Titlen ! 

 

Ved samme lejlighed vil klubben gerne takke alle deltagere, så-

vel stormestre som nybegyndere, for deltagelse i vores  

90 års Jubilæumsturnering. 

TAK ! 
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I Amager Skakforenings 90 års Jubilæumsturnering, har ne-

denstående partier fået bogpræmie. 

Hvid - Jørgen Kamp Nielsen 

1. d4 d6 2. e4 g6 3. Bc4 Bg7 4. c3 

Nc6 5. f4 e5 6. Nf3 Bd7 7. O-O exd4 

8. cxd4 Nf6 9. e5 Nh5 10. Ng5 O-O 

11. g4 Bxg4 12. Qxg4 Nxd4 13. Nc3 

c5 14. f5 Bxe5 15. fxg6 hxg6 

16. Nxf7 Qe7 17. Qxg6 Bg7,  

Efter Sg5 er der mat. 

Sort - Christian S. Petersen 

1. e4 Nc6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. Nf3 e6 

5. Bg5 f6 6. exf6 gxf6 7. Bf4 Bd6 

8. Bg3 Nge7 9. Bd3 Qd7 10. Nbd2 

Bxd3 11. cxd3 O-O-O 12. Bxd6 cxd6 

13. Qa4 Kb8 14. O-O-O Rhg8 15. g3 

e5 16. Rhe1 Nf5 17. dxe5 dxe5 

18. Kb1 h5 19. h4 Rg4 20. Qc2 Ncd4 

21. Qc3 Rc8 22. Qa3 Nc2 23. Qa5 

Ra4 

Hvid - Emil Savery 

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 

Nf6 5. Nc3 a6 6. Be3 e6 7. f3 Be7 8. 

Qd2 O-O 9. O-O-O Qc7 10. g4 b5 11. 

h4 Bb7 12. h5 Nc6 13. g5 Nd7 14. g6 

Nxd4 15. gxh7+ Kxh7 16. Bxd4 e5 17. 

Be3 b4 18. Ne2 Nc5 19. Kb1 d5 20. 

Bh3 d4 21. Bf5+ Kh8 22. Bh6 Qd6 23. 

Bxg7+ Kxg7 24. Rdg1+ Kh8 25. Bg6 Kg7 

26. Bf5+ Kh8 27. Rg6 fxg6 28. Qh6+ 

Kg8 29. hxg6 
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Foreningens historie starter 

med stiftende generalforsam-

ling den 24. august 1932, den-

gang under navnet Sundby 

Arbejder Skak. 

På det tidspunkt havde Sund-

byernes Skakklub eksisteret 

siden 1926, og det er på bag-

grund af en senere sammen-

slutning af disse to klubber, vi 

i dag kan fejre 90 års Jubilæ-

um.  

Historien bag Sundbyernes 

Skakklub er, at otte kammera-

ter fra Østrigsgade Skole ofte 

spiller skak sammen og da fle-

re af deres bekendte også viser 

interesse, fødes tanken om at 

starte en skakklub. 

Den 2. oktober 1926 afholdes 

der stiftende generalforsam-

ling, og der indmeldes 20 

medlemmer. Klubben får loka-

ler i Engels Pensionat på 

adressen Amagerbrogade 32.  

Hjørnet af Norgesgade 

Som klubbens første formand 

vælges Hans Frederiksen, men 

allerede ved den første ordinæ-

re generalforsamling i 1927 

vælges en ny formand A. Buus-

mann som i mange år frem bli-

ver den store drivkraft, dels i 

klubben, og dels i det køben-

havnske skakliv. 

Dette fører til at han i 1959 bli-

ver æresmedlem af DSU. 

Ved klubbens start i 1926 fand-

tes der faktisk en allerede star-

tet skakklub, nemlig Amager 

Arbejder Skakklub med 12 

medlemmer.  

Hvornår og af hvem denne klub 

er startet, har det ikke været 

muligt at dokumentere. Klub-

ben havde imidlertid store van-

skeligheder med at klare sig og 

søgte hurtigt samarbejde med 

Sundbyernes Skakklub, hvilket 

førte til, at man i januar 1927 

sammenlagde de to klubber 

under navnet Sundbyernes 

Skakklub. Ved samme lejlig-

hed får klubben nye lokaler, nu 

hos K.F.U.M i Oliebladsgade. 

Det skal senere vise sig, at det 

langtfra bliver klubbens sidste 

flytning rundt på Amager. 
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I september 1929 melder klub-

ben sig ind i Københavns Skak 

Union og deltager i 3 klasse, 

hvor man samme år vinder 2. 

præmie og rykker en række op. 

Klubbens medlemstal ligger sta-

bilt på omkring 25 - 30 betalen-

de medlemmer, og selv om at 

det er svære tider økonomisk, 

har klubben i 1935 regnskabet et 

overskud på kr. 62,83. Af disse 

er de 42.40 kr. dog i restance, 

men kassereren er fortrøstnings-

fuld. 

I 1936 fejre klubben så sit 10 års 

Jubilæum, og der afholdes stif-

telsesfest i Keglebanens sel-

skabslokaler, hvor man kan se 

tilbage på 10 succesfulde år. 

Man er rykket op gennem ræk-

kerne i KSU´s holdturnering og 

skal nu spille i den fineste ræk-

ke, klubbens formand er blevet 

indvalgt i KSU´s bestyrelse og i 

1936 får klubben tildelt Berleme 

Nix´s Legat. 

Tuneringsaktiviteten op gennem 

trediverne er ikke så stor, som 

den senere skal blive, og der 

bliver derfor spillet mange ven-

skabsmatcher de københavnske 

klubber imellem. 

 Af turneringstabellerne ses 

mange navne, som nok er 

ukendte for de fleste i dag, 

f.eks. A.L.S. Arbejdernes Læse-

selskab Skakklub, Foreningen 

af 1860 Skakklubber, Jødisk 

Skakforening og mange flere. 

Det var jo tiden, hvor arbejder 

skakklubber skød op over alt i 

landet. 

At man i Sundbyernes Skakklub 

tager disse venskabsmatcher 

ganske alvorligt fremgår meget 

tydeligt, da klubbens stærkeste 

spiller Sigvald Johansen i janu-

ar 1932 skriftligt meddeler for-

mand Buusmann, at han ikke 

kan spille, da han er stærk for-

kølet og må gå tidligt i seng. 

Nu er Hr. Buusmann en herre, 

som tager sin stilling som for-

mand ganske alvorligt. 

Sådan en venskabsmatch er jo 

ikke det rene skæg, hvor man 

sådan bare kan melde afbud på 

grund af en smule forkølelse. 

Hans svar udebliver da heller 

ikke, samme dag fatter han pen 

og blæk, for at meddele Sigvald 

Johansen at klubben har brug 

for ham, så må han pleje sin 

sygdom efterfølgende. 
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Amager Skakforening  
Amager Skakskole er foreningens juniorafdeling, som træner om 

tirsdagen kl. 17 -18.30 og torsdagen kl. 15.30-17 (talenttræning). 

De voksne træner og spiller turneringer om tirsdagen fra kl. 19 – 23  

Foreningen har pr. 1. oktober 50 medlemmer, heraf 23 juniorer. 

Gå ind på Foreningens udmærkede hjemmeside www.amsf.dk og 

se selv, hvor meget liv og engagement, der stadig er i den 90’årige! 

Amagers Juniorerne til grill afslutning hos Jens Gade, juni 2016 

I anledning af foreningens 90 års jubilæum  

indbyder Amager Skakforening til 

Juleturnering for juniorer og skoleskakspillere 

 
Lørdag den 3. december kl. 10 – ca.16 i Prismen.  

Holmbladsgade 71, 2300 Kbh. S  

 

Indbydelse og tilmelding på 

 www.kbhskoleskak.dk eller til sven@skoleskak.dk 
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Ingrid som er søster til Karl-

Emil og tvillingerne Laurits og 
Anton, er også store talenter, 
som har været fremme i toppen 

ved disse stævner. 

I 2013 modtog klubben DSU’s 
initiativpris for sit juniorarbej-
de.  

Amagers juniorafdeling har rig-
tig mange talentfulde spillere, 
så selv om klubben er blevet en 

ældre herre på 90 år, ser fremti-
den lys ud. 
Næste generation af klubmestre 

er på vej og under Peder, Chri-
stian og Svens kyndige vejled-
ning og træning, er der begrun-

det håb om, at Amager skakfor-
ening vil kunne begå sig mange 
år frem. 

Amager Skakskole er også pri-

vilegeret ved at have en meget 

aktiv og kompetent forældre-

gruppe, som er en stor hjælp og 

støtte i arbejdet med de unge 

talenter.  

Afslutningsvis vil redaktionen 

bag dette Jubilæumsskrift be-

klage eventuelle ”huller” i vo-

res forsøg på at beskrive klub-

bens historie. 

Vi har efter bedste evne gjort 

det så godt som materialet, 

evnerne og tiden tillod det. 

Specielt klubbens mange flyt-

ninger rundet på Amager har 

desværre betydet, at meget 

materiale og viden om klub-

bens historie er gået tabt un-

dervejs.  

Flere af klubbens ”gamle” 

medlemmer har efter bedste 

evne forsøgt at hjælpe, og i 

den forbindelse vil vi gerne 

takke Dick Sørensen, som selv 

har trådt sine barnesko i Ama-

ger Skakforening, for sin 

hjælp med klubbens historie, 

samt Peter Lunding for at ud-

låne sin samling af klubblade.  

 

Vi lover at gøre det bedre til 

klubbens 100 års Jubilæum. 

 

Tak til alle 

Redaktionen 
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Formandens skriftlige svar! 

 Kære Johansen  

Jeg beklager selvfølgelig me-

get, at De ikke mener Dem i 

stand til komme og spille i 

Aften. Det vil naturligvis 

svække vort Hold og vor 

Chancer ganske betydeligt, 

og jeg vil derfor bede dem 

om, hvis der er, at de skulle 

befinde dem nogenlunde i 

aften, dog at komme. De kan 

uden tvivl hurtigt gøre det af 

med deres modstander og så 

straks derefter gå hjem på 

hovedet i seng. Det er måske 

lidt urimeligt at bede en syg 

mand at stå op af sin seng, 

men Trygheden ved at vide 

dem med på holdet må være 

dem tilstrækkelig Undskyld-

ning for min Påtrængenhed. 

Gør nu hvad De kan. Jeg hå-

ber at se Dem i aften. 

Venlig hilsen 

 

Formand A. Buusmann  

Sundbyernes Skakklub 

 

Når en stor del af Sundby ar-

bejderskaks historie tager ud-

gangspunkt, i Sundbyernes 

skakklubs historie, skyldes det, 

at der for de første mange år, 

ikke er bevaret noget materiale 

som kan belyse klubbens histo-

rie. I fyrrene har Sundby Arbej-

der Skakklub til huse i Geislers-

gade og i en skrivelse af Georg 

Jensen fra 1973, fremgår det at 

klubbens medlemstal efter kri-

gen var på over 100.  

De to klubber havde i mange år 

en venskabelig kappestrid om at 

være Amagers bedste klub, og 

den årlige tilbagevendende 

match blev afviklet med 30 

spillere på hvert hold.  

Det har beklageligvis ikke væ-

ret muligt af finde oplysninger 

om klubbens historie op gen-

nem halvtredserne og starten af 

tresserne, vi kommer derfor helt 

frem til 1966, hvor man på den 

årlige generalforsamling 2. au-

gust, beslutter at melde sig ud 

af Dansk Arbejder Skak og ef-

terfølgende indmelde sig i Kø-

benhavns Skak Union. En be-

slutning ikke alle var begejstre-

de for, da mange havde sine 

rødder i arbejderskakken. 
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Klubben deltager efterfølgen-

de i KSU´s holdturnering, og 

man slutter med en ærefuld 2. 

plads i 2. Række, Gruppe A. 

I starten af halvfjerdserne er 

klubben igen flyttet, denne 

gang til lokaler i Portugalsgade 

12, som også huser folkekøk-

kenet. 

Klubben har også fået ny be-

styrelse, formanden hedder nu 

Otto Larsen og næstformanden 

er Elof Thorgrimson.  

Klubben har også fået en del 

nye og unge spillere, som i ti-

den frem skal komme til at sæt-

te deres aftryk på klubben og 

dens udvikling.  En af disse 

unge spillere var Dick Søren-

sen, som i sæsonen 1972/73 

løb med klubmesterskabet for 

tredje år i træk med en score på 

8 point af 9 mulige.  

Hvilken indbragte ham pokalen 

til ejendom.  

Det holdt dog hårdt, idet en 

anden af klubbens stærke spil-

lere Elof Thorgrimson, med 

sort i sidste runde kunne snup-

pe klubmesterskabet med en 

sejr og sikre sig omkamp med 

remis.  

Hans modstander, en anden af 

klubbens unge spillere, Arne 

Vang Møller, holdt hoved 

koldt og efter et forhastet bon-

defremstød fra Elofs side, med 

efterfølgende buk, inkasserede 

Arne hele pointet. 

I øvrigt, spillere som stadig 

alle er aktive, Elof deltog i 

klubbens koordinerede turne-

ring i foråret 2016. De to an-

dre nævnte herrer kræver næp-

pe yderligere præsentation. 

Begge er meget synlige i skak-

miljøet. Dick som i dag spiller 

for Frederiksberg Skakfor-

ening er fast, festlig og farve-

rig deltager i de fleste køben-

havnske turneringer. Arne er 

forsat medlem af Amager 

Skakforening og i dag nok 

klubbens mest aktive spiller 

med 15-20 turneringer om året 

og så selvfølgelig fast mand i 

holdturneringen.  

Stabile folk ! 
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Men når nøden er størst, er 

hjælpen også nærmest.  

 

Et af klubbens unge talenter, 

Christian Skibsted Petersen 

tilbyder sig, og bliver i 2013 

valgt som ny formand for 

Amager skakforening.  

En post han forsat bestyrer 

med stor kompetence. 

På juniorområdet kunne man 

frygte, at Kim Larsens bort-

gang ville efterlade et tom-

rum. Men også her står nye 

kræfter klar i kulissen. 

Det viser sig, at der blandt 

klubbens medlemmer, 

”gemmer” sig en yderst kom-

petent skoleskakleder, nemlig 

Sven Løntoft der sammen 

med klubbens unge og energi-

ske formand Christian påtager 

sig ansvaret for klubbens juni-

orarbejdet. 

Som træner og sparringspart-

ner for de unge talenter, til-

knyttes også Peder Kinch, der 

med sine mange års erfaring 

ud i den ædle kunst at spille 

skak, har rigtigt meget at til-

byde de unge spillere. 

Klubbens juniorafdeling der 

tæller 22 aktive spillere, mod-
tager hver tirsdag træning og 
hygger sig med skak.  

 
I 2016 er der endvidere påbe-
gyndt talenttræning om tors-

dagen med en stærk skakspil-
ler. 
 

Klubbens juniorer deltager 
løbende i forskellige skole-
skakstævner og i KSU’s 

grandprixstævner.  
Endvidere er der tilmeldt to 
hold i juniorholdturneringen.  

Klubben er også hver gang 

repræsenteret i KM, SM og 
DM stævner for juniorer rundt 
om i landet.  

Karl Emil E. Nielsen-Refs har 
således vundet både Køben-
havnsmesterskabet og sjæl-

landsmesterskabet i sin alders-
gruppe, og ved DM i skole-
skak blev han nr. 2.  
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Han var en sikker mand i klub-

bens turneringer og fast mand i 

holdkampene. 

I september 2012 afholdes 

Amagermesterskabet, under 

navnet Kim Larsen Memorial, 

for at ære en af klubbens stær-

ke støtter en sidste gang. 

 

 

 

 

 

 

 

Det bliver ikke nemt at udfylde 

pladsen efter Kim.  

Bestyrelsen gør sig da også for-

skellige overvejelser over hvor-

dan man kommer videre.  

 

Tingene bliver ikke nemmere 

af, at klubbens formand og tur-

neringsleder Ulrik J. Larsen, 

efterfølgende må trække sig fra 

posten, grundet manglende tid. 

I dag er han gudskelov tilbage 

som fuldgyldig medlem af 

klubbens bestyrelse. 

Årenes klubmester tæller 

navne som. 

Olaf M. Hansen, Peter Lun-

ding, John Holm Nielsen, 

Mogens B. Nielsen, Peter 

Wieth, John M. Svendsen og 

Sven Løntoft. 

 

I 2011 overtager Ulrik Jejl-

skov Larsen så formandspo-

sten, sideløbende med at han 

er klubbens turneringsarran-

gør og kampleder.  

Jens Gade kan igen hellige 

sig klubbens finanser og alle 

de andre funktioner han ud-

fylder i klubben. 

Det er også tidspunktet, hvor 

klubbens sidste æresmedlem, 

juniorleder, webredaktør og 

bestyrelsesmedlem gennem 

flere perioder Kim Larsen, 

bliver ramt af svær sygdom 

og i maj 2012 dør han.  

 

Klubben mister derved en 

kolossal arbejdskraft.   

Kim arbejdede alle årene 

utrætteligt for Amager skak-

forening, hvor specielt juni-

orarbejdet og klubbens hjem-

meside lå hans hjerte nært.  
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På trods af medlemstilgang 

beklager formanden, at det 

stadig er svært at sætte hold. 

Eller retter sagt, det er svært at 

få folk til at komme, selv om 

at de har meldt sig, så intet nyt 

på den front.  

Der er dog også positive sider 

af holdturneringen, med 71 

betalende medlemmer, kan 

man stille med 3 hold i KSUs´ 

holdturnering. 

Amager I. slår i første runde 

rivalerne fra Sundby II., med 

ikke mindre end 7 ½ - ½. 

I august 1972 afholder klub-

ben 40 års jubilæumsturnering, 

arkiverne giver desværre ikke 

noget svar på, hvem som vandt 

turneringen, men regnskabet 

viser et underskud på 446 kr.  

Som i mange af landets skak-

klubber er tiden i starten af 

halvfjerdserne præget af bryd-

ninger mellem fortid og frem-

tid.  

Enkelte af klubbens ældre 

medlemmer er stærkt utilfred-

se med verserende rygter om 

en eventuel sammenlægning af 

de to sundbyklubber.  

Specielt Dick Sørensen der 

varetager jobbet som redak-

tør for klubbladet. 

må sammen med formanden, 

bruge rigtig meget spalte-

plads på at forklare at der 

ikke er noget fordækt i en  

eventuel kommende sam-

menlægning af de to sund-

byklubber. Samt at det i sid-

ste ende er generalforsamlin-

gen som beslutter, om en 

sådanne sammenlægning 

skal gennemføres. Undervejs 

bliver redaktørens pen skar-

pere og skarpere, og ord så 

som, Reaktionært vås, Lat-

terlige argumenter, Syntes 

ikke at have fattede, hvad 

der foregår omkring ham, 

indgår i den løbende debat, 

som tager en del plads i 

klubbladet og sætter redak-

tørens diplomatiske evner på 

prøve. 
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Enden på det bliver da også, at 

redaktøren syntes at have bedre 

ting at bruge sit liv på, hvoref-

ter han frasiger sig jobbet som 

redaktør af klubbladet, og ef-

terfølgende skifter til Øbro 

skakklub. 

Klubskiftet er dog begrundet i 

den spillemæssige udvikling, 

som tredobbelt klubmester, 

søger den unge Dick nye ud-

fordringer. 

På trods af enkelte medlem-

mers utilfredshed kan udviklin-

gen ikke stoppes, og på Ama-

ger skakforenings generalfor-

samling 8. maj 1973 stemmer 

medlemmerne for en sammen-

lægning. Det samme er tilfæl-

det hos Sundbyernes Skakklub 

og den 6. juni 1973 afholdes en 

ny generalforsamling, hvor der 

vælges nye bestyrelse E.W. 

Frisch fra Sundbyerne bliver 

formand og Otto Larsen fra 

Amager bliver næstformand. 

Starten af halvfjerdserne bød 

nu også på andet, f.eks. betyder 

sammenlægningen, at klubben 

nu igen får en aktiv junior af-

deling, hvor klubben har mere 

end 20 aktive juniorspiller. 

Bestyrelsen beslutter derfor, 

at ansvaret for udvikling af de 

unge talenter, bliver lagt i 

hænderne på en juniorleder. 

Et hverv som i de første år 

efter sammenlægningen bli-

ver varetaget Arne Vang Møl-

ler.  

 

 

 

 

 

 

En af den nye klubs første 

udfordringer, bliver at sætte 

en styrkeliste til sæsonens 

KSU holdkampe. Som det 

refereres i klubbladet lykke-

des det at sætte alle holdene 

uden de store problemer. En 

glad og tilfreds bestyrelse kan 

i klubbladet meddele at Ama-

ger Skakforening i kommende 

sæson stiller med hele 6. hold 

og 20 reserver i årets holdtur-

nering.  

Forventningerne er store. 

Arne i en lidt ældre udgave 
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Der bliver forsat afholdt mange 

turneringer, som Amagerme-
sterskabet, den åbne klubturne-
ring og en forårsturnering, som 

altid afsluttes med et festligt 
grill arrangement hos Jens Ga-
de.  

 
De sidste to år har der været 70-
80 deltagere til denne aften inkl. 

juniorerne og deres forældre. 
Klubben har de sidste par år 
haft tre voksenhold og to junior-

hold med i KSU’s holdturne-
ring, men i klubbens storheds-
tid, kunne man stille med seks 

hold i turneringen.  

Juniorafdelingen er forsat under 

Kim Larsens kyndige ledelse 

sideløbende med at han er be-

styrere af klubbens hjemmeside.  

Omkring 2007 bliver Carsten 

W. Henriksen ny formand for 

klubben, en post han bestyrer 

frem til 2010 hvor han grundet 

flytning, vælger at trække sig 

fra posten. 

Generalforsamlingen vælger 

herefter klubbens meget kompe-

tente og arbejdsomme kasserer 

Jens Gade til ny formand, side-

løbende med at han forsat styrer 

klubbens økonomi.  

Igen holder klubben flyttedag, 

nu hedder adressen Prismen, 

Holmbladsgade 71. 

 

I Prismen som er kommunens 

Idræts og kulturhus, har Ama-

ger skakforening, fine lokaler 

med god plads.   

Det kan dog knibe med kon-

centrationen, som jo er vigtig i 

vores ædle spil, når der trænes 

karate i det tilstødende lokale. 

Eller når Salsa klubben med 

sang og musik, udøver deres 

fritidsinteresser. 

Men det er betingelserne for 

dagens skakklubber, egne loka-

ler ligger uden for de fleste 

klubbers økonomiske rammer. 

Alt i alt er vi nu også meget 

glade for forholdene, og vi kan 

da stadig servere kaffe og kage 

til vores klubaftner. 
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Som med alle andre forhold i 

livet, kommer man ned på jor-

den igen, og de næste sæsoner 

bliver hårde for klubbens I. 

hold.  

Som der står at læse i klubbla-

det 2004  

” I 2. runde lykkedes det os, for 

første gang at vinde en divisi-

onskamp”. 

I slutningen af 2005 bliver det 

igen flyttedag for Amager 

Skakforening, lokalerne i Dag-

centeret på Peder Lykkesvej 

forlades, og klubbens nye do-

micil bliver ”Loftet” på Øre-

sundsvej 4. 

I samme forbindelse vælger 

Jens Holm Nielsen at takke af 

som formand og redaktør af 

klubbladet, hvilket afgjort bli-

ver et savn for klubben. Som 

nye formand vælges Peter 

Wieth - Klitgaard. 

Værre er det med posten som 

redaktør af klubbladet.  

Jens Holm Nielsen har gennem 

årene lagt et meget højt niveau, 

dels hvad angår bladets ind-

hold, dels med hensyn til antal-

let af numre, som er blevet ud-

sendt hvert år. 

Fremtiden viser, at det bliver 

meget svært at erstatte den 

”Gamle Redaktør”. 

Faktisk har klubben ikke si-

den Jens afgang fra posten, 

haft et klubblad på samme 

fine niveau. 

 

Rent skakligt er der nu stadig 

bid i den gamle redaktør, bå-

de i den interne klubturnering 

og i eksterne turneringer som 

f.eks. Politiken Cup, er han 

ganske aktiv og gennem åre-

ne bliver det til mange fine 

placeringer.  

 

Man kunne frygte, at klub-

bens mange flytninger rundt 

på Amager, ville ødelægge 

klubbens stabilitet. Men det 

syntes ikke at være tilfældet, 

klubben lever forsat i bedste 

velgående, medlemstallet af-

spejler den generelle tendens 

i skakmiljøet. 
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Klubbens I. hold som skal 

spille i 3. Division - Gruppe 

1. får følgende besætning. 

1. Harry Andersen 

2. Teddy Pedersen 

3. Marius Bannerup 

4. Georg A. Jensen 

5. Peder Lunding 

6. Ole Poulsen 

7. Svend Jensen 

8. Elof Thorgrimsson 

Deltagelse i Divisionsturne-

ringen bragte holdet langt om-

kring, flere jyske klubber, så 

som Århus og Ålborg blev 

besøgt. 

Specielt sejlturene til de to 

ovennævnte klubber var efter 

sigende festlige og en tur som 

krævede sin mand.  

Man skulle efter sigende, væ-

re mere end søstærk for at 

deltage på disse ture til det 

jyske. 

Det er ikke lykkedes at finde 

noget skriftligt materiale om 

disse sejlture, om det skyldes 

censur, eller blot at disse er 

bortkommet, må stå hen i det 

uvisse. 

Men hyggeligt var det ! 

Venskabsmatcher er forsat 

en årlig tilbagevende begi-

venhed, og 4. oktober 1973 

er det kamp mod Brønshøj, 

en klub mod hvem, man 

gennem tiden har spillet me-

re end 50 matcher. 

Traditionen startede i arbej-

derskaktiden, og den første 

match blev spillet i 1939 og 

Sundby arbejderskak vandt 

14-4. I 1942 foreslog Brøns-

høj arbejderskaks formand 

O.H. Hansen, at der skulle 

spilles om et skakur over 3 

af 5 matcher. Sundbys da-

værende formand A. Jesper-

sen accepterede udfordrin-

gen. 

I 1943 stod så den første 

urmatch, præmien blev 

sponseret af Sadolin & 

Holmblad. Reglen var nu at 

vinderen var den klub, som 

scorede bedst over 4 mat-

cher.  Den første match end-

te remis, og Brønshøj fik sit 

navn på uret for bedste re-

sultat på de 10 øverste bræt-

ter, det hindrede dog ikke 

Sundby i efterfølgende at 

vinde uret til ejendom. 
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Efterfølgende skillingede de to 

klubber sammen til et nyt ur, 

igen vandt Sundby, denne gang 

med en samlet score på  59-41. 

 

 

 

 

En del Sundby / Amager spille-

re har være meget trofaste del-

tagere i disse matcher. 

A Jespersen, med 39 kampe 

Børge Sunne, med 26 kampe 

Georg Jensen, med 24 kampe 

Helge Rosell, med 19 kampe 

H.O. Petersen, med 19 kampe 

Georg Johnsen, med 19 kampe 

Niels Blom, med 18 kampe 

Otto Jensen, med 18 kampe 

Calle Strøm, med 18 kampe 

Hans Sørensen, med 18 kampe 

Niels Sørensen, med 18 kampe 

Det er tydeligt, at det ikke kun 

er det skaklige, som trækker 

ved disse venskabsmatcher, 

men i høj grad også det hygge-

lige og kammeratlige samvær.  

 

Et element, som til en vis grad 

forsvandt med arbejderskak-

ken. 

I starten af firserne ønskede 

klubbens mangeårige formand 

Walther Frisch at trække sig 

tilbage efter mere end 30 års 

virke i bestyrelsesarbejdet.  

En plads som unægteligt ville 

blive svær at fylde ud, og det 

viste sig da også, at der ikke 

var nogle kandidater til po-

sten. 

På generalforsamlingen i 1983 

besluttede man så at fortsætte 

med en kollektiv bestyrelse. 

Kontakten til henholdsvis 

KSU og DSU skulle varetages 

af Jan Justesen, og klubbens 

økonomi blev bestyret af 

Osvald Pedersen.  

Svend Jensen blev redaktør af 

klubbladet, der fremover skul-

le udkomme seks gange om 

året.  

I samme perioden oplever 

klubben en fin medlemsfrem-

gang, og man er vokset til at 

være 89 betalende medlem-

mer. En stolt bestyrelse kan i 

klubbladet meddele at Amager 

Skakforening nu er den 9. 

største klub i Danmark.  

19 

Også 2. holdet spillede en fin 

sæson og var meget tæt på 

oprykning, mens 3. og 4. hol-

dene havde svære modstande-

re, men kæmpede forbilledligt 

og moralen var høj sæsonen 

igennem. 

Klubben fik selvfølgelig ikke 

så god en sæson uden fine 

individuelle præstationer.  

Martin Hansen 6,5 af 7. 

Bjarne Anthony 5,5 af 7. 

Johnny Sørensen 4,5 af 7. 

Alex Rusanov 5 af 5. 

For blot at nævne enkelte af 

holdenes topscorere.  

Sæsonen bød også på nye ind-

tryk ude fra.  

Mester Jens (GM Jens Kristi-

ansen) blev inviteret til at be-

søger klubben holder foredrag 

og spiller simultan, hvilket 

var en stor succes.  

Også Jacob Ågaard og Jørgen 

Hvenkilde gæstede klubben 

og gav simultan. 

Klubben afholdt også en lør-

dagsaktivitetsdag i Amager-

centeret for at tiltrække nye 

medlemmer, det blev desvær-

re ”kun” til et enkelt nyt med-

lem.  

I holdturneringen fik en ung 

og meget stærk juniorspiller 

Jacob Aabling Thomsen af 

sine holdkammerater, følgende 

gode råd ”Gå aldrig i slutspil 

mod Peter Lunding med mi-

nusbonde” 

Gode råd kan jo ikke nævnes 

for ofte, så vi har forhørt os, 

om det stadig er gældende. 

Det er det ikke, Peter er med 

tiden blevet lidt mere fredsom-

melig. 

Så i dag lyder rådet. 

”Gå aldrig i slutspil med Peter 

Lunding, man får med garanti 

ikke mere end remis” 

Klubbens juniorer er forsat 

med hvor det foregår, og årene 

er præget af megen aktivitet på 

junior fronten.  

I Amtsmesterskaberne for sko-

leskak 2001 deltog klubben 

med ikke mindre end 13 delta-

gere.  

Det blev til 2 guldmedaljer, 2 

sølvmedaljer og 2 bronzeme-

daljer.   

Efterfølgende ventede vi 

spændt på verdenspressen, 

som desværre udeblev. 
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Den nye formands første be-

retning afslører at det ikke er 

helt problemfrit at dele lokaler 

med et Dagcenter.  

Det kniber gevaldigt med op-

rydningen efter klubaftnerne 

og formand Jens må på diplo-

matisk mission.  

Medbringende et passende 

antal flasker rødvin, lykkedes 

det dog Jens at få udglattet 

alle misforståelser og såvel 

rengøringspersonalet som cen-

terledelsen takkede for et godt 

møde. 

Årtiets klubmestre tæller nav-

ne som Frantsen, Otland, Lun-

ding m.fl.  

Juniorafdelingen har 14 aktive 

medlemmer, og under Kim 

Larsens og Michael Madsens 

kyndige ledelse slutter de sæ-

sonen med en tur til Göteborg 

Cup i Sverige. 

Det er også i slutningen af 

halvfemserne at klubben går 

på nettet. I marts 1999 får 

klubben sin første hjemme-

side.  De første år dog ikke 

uden problemer, men Web-

marster Michael får løst ud-

fordringerne til alles tilfreds-

hed 

Ved det nye årtusinde er 

Amager Skakforening forsat i 

fin form. 

Det på trods af en økonomi, 

som er begyndt at stramme, 

der er langt mellem sponsorer-

ne, færre deltager i klubbens 

koordinerede turneringer og et 

medlemstal der er svagt nedad-

gående. 

Formand Jens og den samlede 

bestyrelse er dog positive og 

ser lyst på fremtiden.  

Måske skal den positive stem-

ning tilskrives sæsonens hold-

indsats, som ikke var set bedre 

i mands minde! 

I. Holdet er til lejligheden ble-

vet forstærket med Henrik El-

Kher, som tidligere har spillet i 

klubben.  

Indsatsen er ikke tidligere 

overgået i K.S.U. regi. 

I holdets 7. kampe, tabte man 

kun 5. partier, spillede 13. re-

mis og vandt 38.  

Holdet vandt selvfølgelig sin 

række og rykkede op, så næste 

år skal der spilles i mesterræk-

ken, hvor modstanden nok bli-

ver noget hårdere.  
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I starten af 1984 flytter klub-

ben igen til nye lokaler.  

Man har i en periode også haft 

til huse på Islands Brygge, men 

det har ikke været muligt at 

finde noget skriftligt om tiden 

på Bryggen.  

Klubbens nye adresse hedder 

nu Medborgerhuset Norgesga-

de 3. 

Det viser sig dog hurtigt, må-

ske grundet den store med-

lemsfremgang, at lokalerne på 

den nye adresse, er for små.  

Fra bestyrelsens side gøres der 

flere forsøg på at få mere plads 

i de nye lokaler.  

Men i et Medborgerhus er der 

mange interesser som skal til-

godeses, og klubben må derfor 

i perioder tænke i forskellige 

alternative løsninger, når der 

afholdes turneringer. 

Firserne er også tiden, hvor 

kvinderne gør deres indtog i 

klubben, navne som Pia Sø-

rensen, Lene Pedersen, Dorthe 

Sørensen og Trine Rasted ses 

på klubbens styrkelister. 

Specielt Pia og Trine bliver 

med tiden stærke spilere, som 

når mesterstyrke. 

Begge piger kommer til at 

spille på landsholdet og re-

præsentere Danmark ved 

Olympiske turneringer.  

Pia bliver i 1984 Danmarks-

mester for piger under 20, 

med Dorthe Sørensen også fra 

Amager Skakforening, på en 

lige så sikker 2. plads. 

Men det stopper ikke her, og-

så damelandskamp mod Nor-

ge og opvisningsskak i Ama-

ger centeret, hvor Pia og Tine 

Berg spiller, er på program-

met. 

I 1986 afholder klubben sin 

første åbne koordinerede EMT 

turnering i 10 år. Den megen 

aktivitet betyder da også, at 

klubben udvider bestyrelsen 

fra 5 til 7 medlemmer, for at 

få nye kræfter med i arbejdet. 
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Helt nye er disse kræfter nu 

ikke, for den pensionerede 

Walther Frisch, må endnu en 

gang trække i førertrøjen som 

formand for klubben.  

Ud over det stigende aktivitets-

niveau, er alt ved det gamle. 

Klubben har 3 hold med i 

KSU´s holdturnering, hvor især 

Peder Lunding på I. holdet vi-

ser stor styrke og stabilitet. 

Årtiets klubmestre viser navne 

som Claus Rasmussen, Jan 

Frantsen, Arne Øland og selv-

følgelig, fristes man til at skri-

ve, Peter Lunding. 

Hans klubmesterskab i 1984 

med 7. point af 7. mulige, ce-

menterer hans position som en 

af klubbens absolut stærkeste 

spillere.   

 Peter ved brættet 2016 

Peter er i 2016 forsat en af 

klubbens stærkeste spillere p.t 

faktisk den stærkeste. 

Han har i mere end en menne-

skealder også været en sikker 

pointhøster på klubbens I. 

Hold. 

En stabilitet, både klubben og 

holdkammerater gerne vil tak-

ke Peter for ! 

 

I dag er det dog tilladt at mel-

de afbud til holdkampe uden 

at få brev fra klubbens for-

mand. 

Når vi nu er ved det med sta-

bilitet, vil klubben da også 

gerne takke folk som Jens 

Holm Nielsen og Arne Vang 

Møller, der også har været 

trofaste deltagere og pointhø-

ster på klubbens hold, længere 

end de fleste kan huske. 

En imponerende loyalitet og 

stabilitet. 

 

Aktivitetsniveauet er stødt 

stigende op gennem firserne, 

og i 1987 afholdes der EMT 

turnering med 72 deltagere. 

Amagers Palle Madsen indtog 

en flot 2. plads i Mesterklas-

sen. 
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Det bliver dog ved tankerne, 

men på juniorsiden indledes 

der et frugtbart samarbejde, 

hvor specielt Henrik El-Kher i 

årene fremover skal blive et 

stærkt og kendt navn i skak-

kredse. 

I 1996 har klubbens åbne klub-

mesterskab 10 års Jubilæum og 

bliver et tilløbsstykke, med 3. 

Mester og 8. Basisgrupper. 

Øverste gruppe har tre Interna-

tionale Mestre på rollelisten, 

som dog alle må se sig distan-

ceret af Espen Hove fra Lyng-

by/Virum, som med 5 af 7 po-

int løber med titlen.  

Amager har ”kun” en deltager 

med i Mester 1. for hvem det 

ikke bliver den store succes, 

men han kæmpede godt. 

  

Mester 3. bliver derimod en 

stor Amager succes, på 1. plad-

sen kom Martin H. Hansen tæt 

fulgt af John Holm Nielsen og 

på 3. pladsen Jens Holm Niel-

sen, som vandt skønhedspræ-

mie for sin sejr over gruppe-

vinderen Martin. 

Var succesen i Mester grup-

perne begrænset, så blev Basis-

grupperne totalt domineret af 

Amager, som vandt alle grup-

per, på nær gruppe 2. 

Basis 1. Daniel Kokholm.  

Basis 3. Arne Møller. 

Basis 4. Allan Ankjær.  

Basis 5. Jens Gade. 

Basis 6. Morten Fuhrmann. 

Basis 7. Jesper Hansen. 

Basis 8. John Arge. 

I slutningen af halvfemserne 

stopper Jens Bo Mølholm som 

formand. Generalforsamlingen 

valgte Jens Holm Nielsen, som 

nye Formand. 

 

 

 

 

 

 

Selv om Jens afgjort nyder alle 

medlemmernes opbakning, er 

det en skuffelse at der kun mø-

de 10 medlemmer op på klub-

bens ekstraordinære general-

forsamling.  
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Klubben får (igen fristes man 

til at skrive) nye lokaler, den-

ne gang i Dagcenteret på Pe-

der Lykkesvej. 

Den nye bestyrelse med for-

mand Jens Bo Mølleholm i 

spidsen, barsler med en akti-

vitetsplan, hvori indgår op-

stramning af kontingentindbe-

taling og flere andre punkter. 

Klubben har på det tidspunkt, 

restancer på mellem 3.000 og 

6.000 kroner. Så budskabet er 

meget klart, indbetaler man 

ikke sin restance, er det slut 

med at modtage skakbladet 

fra DSU og spille turneringer, 

holdkampe m.m. 

Medlemmerne skal rydde op 

efter sig, bræt, brikker, borde 

og stole skal sættes på plads, 

når man har spillet. Der skal 

udnævnes holdleder, som får 

ansvaret for at sætte de enkel-

te hold, skaffe reserver og ved 

hjemmekampe sørge for at 

bræt, brikker, ure m.m. er 

klar. 

Nu skal der være orden i eget 

hus, hvilket måske falder nog-

le medlemmer for brystet. 

Reaktionen udebliver da hel-

ler ikke.  

I klubbladet bringer redaktø-

ren, M.C. Boisens læserbrev 

som indledes med  

Paladsrevolution ! 

Han udtrykker sin forskræk-

kelse, betaler sit kontingent 

frem til sommerferien og mel-

der sig efterfølgende ud af 

Amager Skakforening. 

Den omtalte redaktør er Jens 

Holm Nielsen.  

En anden af klubbens stærke 

spillere, en sikker og trofast 

mand, dels i holdturneringen 

og dels som deltager i klub-

bens turneringer, hvor han i 

2016 stadig gør livet og rating-

tallet usikkert for de unge spil-

lere. 

Amager Skakforening stor tri-

ves gennem halvfemserne. 

Selv om at man på tidspunkter 

oplever nedgang i medlemstal-

let, holder man sig på omkring 

70 medlemmer.  

Der tales igen sammenlægning 

med Tårnby og Vestamager 

skakklubber, hvilket betyder at 

man vil blive landets største 

klub.  
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Slutningen af firserne var og-

så tiden hvor røgfrie turnerin-

ger blev livligt debatteret i alle 

landets skakklubber. 

På generalforsamlingen i 

1989, blev det, med 14 stem-

mer for og 12 imod, vedtaget 

at Amagers EMT turneringer 

skulle være røgfri. 

 

 

 

 

 

 

Det var nu ikke kun de røgfri 

turneringer som varslede nye 

tider i Amager skakforening. 

Inden for en kort årrække væl-

ger flere af de ”gamle” besty-

relsesmedlemmer at takke af 

og lade nye kræfter komme til. 

 

For klubben er der dog ingen 

grund til bekymring, det skal 

vise sig, at der i kulisserne står 

flere kompetente medlemmer 

klar til at trække i arbejdstøjet 

og løfte arven efter de afgåen-

de bestyrelsesmedlemmer.  

Klubbens medlemstal har 

gennem firserne svinget men i 

1989 er man forsat 94 beta-

lende medlemmer. 

Op gennem halvfemserne skal 

det dog vise sig, at den gene-

relle afmatning i skakmiljøet 

også slår igennem hos Ama-

ger Skakforening, og man op-

lever en større nedgang i med-

lemstallet.  

Bestyrelsen, ikke kun i Ama-

ger Skakforening, men over 

alt i landet kæmper, for dels at 

fastholde medlemmerne, dels 

for at tiltrække nye. 

Traditionerne fra Arbejder-

skak tiden var ikke helt glemt 

og klubben havde flere hold 

med i B&W holdturneringen, 

også en venskabs match mod 

Carlsberg Arbejderskakklub 

blev aftalt. 

Over alt i landet lukker skak-

klubber ned grundet manglen-

de medlemstilgang.  

Amager Skakforening, overle-

ver takket være en stor loyali-

tet hos de tilbageblivende 

medlemmer og klubben be-

gynder igen at tiltrække nye 

medlemmer.  
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Halvfemserne var forsat et 

årti hvor kvinderne i Amager 

Skakforening markerede sig. 

Godt nok var Pia Sørensen 

stoppet, men Trine triumfere-

de ved at vinde 3. Klasse for-

an 30 hårdt kæmpende herre 

i Farums hurtigturnering. 

Klubbens egen EMT turne-

ring er forsat et tilløbsstykke 

med 88 deltagere, heraf 38 

udefra. Årets vinterturnering 

havde hele 65 deltagere og 

Jan Frantsen løb med klub-

mesterskabet.  

Efter at der í en tid, har været 

stille omkring klubbens juni-

orarbejde, starter man i sep-

tember 1990 under Walther 

Frisch kyndige ledelse, juni-

ortræning fra kl. 16.30 til kl. 

19.30.  

Ved første træning kom der 

23 forventningsfulde drenge 

og piger. Som hjælpere var 

Kim Larsen, Jan Frantsen og 

Trine inddraget.  

Specielt Kim kom med tiden 

til at være den bærende kraft 

i klubbens junior- og skole-

skak arbejde.  

De følgende år, blev det til 

deltagelse både i lokale turne-

ringer og udenlandske ople-

velser, da klubbens juniorer 

spillede match mod Alingesås 

i Sverige. Det blev til en be-

skedent nederlag på 22-26. 

I 1992 trækker Walther Frisch 

sig (igen) som formand og 

Jens Bo Mølholm bliver ny 

formand.  

Walther bliver efterfølgende 

udnævnt til klubbens første 

æresmedlem. Flere skal følge 

de næste år, klubbens mange-

årige kasserer Villy Havndal 

bliver den næste. 

Der er dog ingen fare for at 

økonomien vil ”sejle”, for i 

bestyrelsen er Jens Gade klar 

til at overtage styringen af 

klubbens finanser. 

Jens Gade  
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En post, han sammen med 

mange andre funktioner i klub-

ben, forsat varetager godt 25 år 

senere. Jens er heldigvis en ung 

mand med energi som en tyve-

årig og klubben håber, han ven-

ter mange år med at gå på pen-

sion. Når det en dag sker, vil det 

kræve et stort skonummer at 

følge i hans fodspor.  

Det to sidste som bliver æres-

medlem i halvfemserne, er Hen-

ry Andersen og Harald Peder-

sen som begge har været trofa-

ste støtter for klubben gennem 

mere end 50 år. 

Redaktøren af klubbladet Jens 

Holm Nielsen, bringer i den an-

ledning Henrys sejr over Bent 

Larsen i AS04´s Jubilæumstur-

nering i 1954.   
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sen som begge har været trofa-

ste støtter for klubben gennem 

mere end 50 år. 

Redaktøren af klubbladet Jens 

Holm Nielsen, bringer i den an-

ledning Henrys sejr over Bent 

Larsen i AS04´s Jubilæumstur-

nering i 1954.   

 

 

 

 

 

 

Henry var ikke en mand som 

lod sig imponere, og han gik 

derfor frisk til sagen. 

Denne Hr. Larsen var vel en 

skakspiller som alle andre. 

Efter et par timers spil var 

følgende stilling opståede på 

brættet. 

 

Henry som fører de sorte 

brikker, var en modig mand. 

Han spillede resolut Dg3+, 

sejr eller død ! 

Efter en del betænkning, trak 

Bent Larsen klogelig kongen 

til h1.  

Sort kunne nu indlede et selv-

kørende angreb, som Henry 

med sikker hånd førte til sejr. 

En rigtig god dag for Henry 

og Amager Skakforening. 


