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KLÅGE ORD
For ikke så forfærdelig mange dage siden oprandt atter den nat, hvor vi alle sammen
klokken to ravede rundt i vores små hjem og rettede på de utallige kronometre vores
teknologiske tidsalder har skaffet inden for dørene. Med andre ord: havemøblerne
skulle stilles frem da sommertiden indhentede os igen. Hvad betyder det så? Jo ser I –
det er på det tidspunkt af året hvor det ikke varer så længe før det er et lille stykke
tid siden at det næsten er holdt op med at sne blødt og langsomt! Altså foråret og
sommeren er lige om hjørnet.
Et morsomt tiltag i klubben var da nogle kreative sjæle her i vinter forsøgte at tabe så
mange partier så hurtigt som muligt, personligt har vi nu aldrig haft problemer i den
retning!
90 år og stadig aktiv, dén er der ikke mange der kan stikke, Rudolf ! Vi siger til
lykke inde i bladet.
For at citere en eller anden politiker så er udviklingen vendt positivt i henseende til
førsteholdet - de skal nemlig ud i en oprykningskamp, altså om oprykning! Ligeledes
kan vi risikere at Gisli og Arne skal ud i omkamp om klubmesterskabet. Dette er et
særsyn da Bent Kølvig har hærget i efterhånden mange år. I anden klasse var der
hele 4 spillere der af forskellige årsager trak sig ud af turneringen. Dette er selvfølgelig uheldigt og har bevirket at nogle medlemmer ikke har spillet turneringsskak i
umindelige tider. En forstærkende faktor er at de øverste klasser altid bliver sidst
færdige, så noget må den planlæggende myndighed finde på hvis vi skal beholde alle
vore medlemmer. Vi gør vores ved denne gang at få bladet ud til samtlige
medlemmer - efter aftale med kassereren.
Her til sidst skal der bare siges – GOD PÅSKE – nyd den, det varer et helt år inden
den kommer igen.

Bjørn & Jens

Valby II - Rødovre I: 1½ - 6½
Førsteholdet vandt endnu en knusende sejr, denne gang ude mod Valby II:
Valby II - Rødovre I 1½ - 6½
Simon Svalling
Benny Bjerting
Hans Christensen
Kim Byrialsen
Per Ryden
Helge Jensen
Jan Justesen
Christian Borum

- Bent Kølvig
- Jens Akhøj
- Gyula Szücs
- Jakob Enemark
- Michael Garly
- Morten Lundsgaard
- Bjørn Enemark
- Gisli Hardarsson

Valbys andethold havde - efter to dårlige resultater - netop slået Vallensbæk
I med hele 6-2, så de ved åbenbart godt
hvordan brikkerne flytter. På den anden
side kom vi fulde af selvtillid efter 7-1
resultatet mod Øbro III i december.
Bent starter med at vinde en bonde i
åbningen, men modstanderen får lov til
at komme tilbage i spillet. Jens vinder
en kvalitet rent og kort efter også
spillet, mens resten står ret lige. Gyula
Szücs tager remis i en halvlukket stilling. Men så tryller Michael Garly og
kommer i slutspil med to tårne og to
springere mod en dame. Modstanderen
vil spille videre til han bliver sat mat og det bliver han så.
Morten Lundsgaard vinder en officer
og med to løbere mod én fører han sej
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ren hjem. Jakobs modstander bytter af i
den store stil og spillet kommer aldrig
over remisgrænsen. Mit eget ender
også remis, med uligefarvede løbere og
mange bønder. Bent har holdt fast i sin
merbonde og begynder at føre en randbonde ned. En afdækkertrussel sikrer,
at den kan komme helt ned. Og Gisli
slutter fint af med at vinde en officer i
et slutspil med S + L + 6B på hver side.
5 gevinster og 3 remis'er: 6½ points!
Frederiksbergs tredjehold, som i
november slog os 6-2, kan vi nok ikke
nå - men ellers går det jo forrygende.

Bjørn

Rødovre I - Vallensbæk I: 7 - 1
Vallensbæk I havde tabt 6-2 til Valby
II, som vi sidste gang slog med 6½-1½.
Det burde altså være en overkommelig
modstander, hvis ellers der var mere
tilbage af vore held! I de sidste tre
kampe er alle tvivlsomme stillinger
nemlig svinget til vores fordel.
Det viste sig at holde stik. Morten
Lundsgaard lagde godt ud og kom
hurtigt i slutspil med 3 officerer og 5
bønder, men med en langt bedre
bondestilling. Efter lidt yderligere spil
gav det pote i form af et par bønder,
hvorefter modstanderen opgav. Tommy
Lundsteen står trængt, men får pludselig sat mat i hjørnet med løber og
tårn, da modstanderen slår med den
forkerte brik.
Med det held kan vi vinde det hele,
troede jeg da. For kort efter tog Gyula
Szücs remis i en helt lige stilling med 2
løbere og 6 bønder på hver side. Jakob
Enemark har spillet meget offensivt
med sine bønder og til sidst vinder han
da også en officer på sit fremstød. Men
det har kostet 4 bønder og så kan det
alligevel ikke blive til mere end remis.
Jeg spillede selv mod Benny Hansen.
(Havde jeg spillet mod ham før?, nej,
men er han egentlig ikke kendt?) Han
spillede lidt passivt og jeg vandt en
bonde og initiativ, da han pludselig gav
op. Så sikker syntes jeg nu ikke gevinsten var. Bent Kølvig angriber med en
fremskudt bonde og begiver sig så ud
på damefangst. Det pareres og resul-

tatet bliver kun en bonde. Det viser sig
dog at være nok, for kort efter sidder
han inde ved siden af i analyse-fase.
Jens Akhøj har vundet hele to kvaliteter, men modstanderen fortsætter
ufortrødent. Nu kunne han naturligvis
afvikle til et fordelagtigt slutspil, men
Jens vil hellere vise tårnenes slagkraft
og det skal jo vinde.
Gisli Hardarsson har 7 bønder + officerer mod 6 bønder + officerer, men
har også en trippel-bonde. Det viser sig
dog, at officererne kan byttes af til en
stilling med uligefarvede løbere og
bondestyrken intakt. Efter de 32 træk
spørger jeg (der kun kan se bagsiden
af uret), om de er enige om at der er
spillet 32 træk. Ja, siger hans modstander-dame, men hans vinge er faldet! Da uret imidlertid tikker for Gislis
33. træk kan en eventuel overskridelse
ikke konstateres. Spillet fortsætter derfor, Gisli fører en bonde ned, hun må
give sin løber for en bonde, og så er
det slut.
7-1 blev det altså til. Vi må puste
Frederiksberg i nakken.

Bjørn

Rødovre I - AS04 IV: 4 - 4
Rødovre I
Jens Akhøj
Gyula Szücs
Jakob Enemark
Tommy Lundsteen
Morten Lundsgaard (R)
Bjørn Enemark
Gisli Hardarsson
Flemming Bruun (R)

- AS04 IV
- Johnny Smidt
- Hans H. Larsen
- Erik Sværke Hansen (R)
- Dzakac Atah (R)
- Ib Larsen
- Aage Christensen
- Peter Jensen
--

I denne runde har jeg ikke haft tid til et
egentligt referat. I et vildt spil med
flere fejl på begge sider brugte jeg
næsten hele spilletiden ved brættet.
Efter 12 træk havde jeg tabt min
dame, men for tårn og to lette officerer. Til gengæld var min springer
fanget i et fjendtligt hjørne og min
konge ude på brættet. Senere hørte jeg,
at spillet havde været på brættet i
analyselokalet, og at alle havde været
overbevist om at jeg tabte. Rigtigt er
det da også, at min modstander på et
tidspunkt kunne have sat mat i tre
træk. Det så ingen af os. Noget senere
var der endnu en gang forceret mat,
som han heller ikke fik set. Efterhånden fik jeg mine brikker i spil og
kongen ud af mat-nettene. Efter tidskontrollen var vi kun os to tilbage, så
jeg foreslog remis i en stadig uafklaret
stilling.
Og de andre? Ja, Flemming fik et
gratis point efter 10 min., Jakob ligeså
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efter en time. Szücs havde en kompliceret stilling, der opløstes efter en
stor afbytningsrunde ved tidskontrollen. Men han kom ud af det med en
officer for lidt. Jens tog remis, uden at
jeg fik set noget afgørende. Tommy
havde tabt to bønder og senere også
spillet. Morten vandt en officer, men
på bekostning af bondestillingen. Det
viser sig dog at være godt nok. Og
Gisli taber på tid efter kun 29 træk.
Han har tit været helt ude på kanten og
så må det jo gå galt en gang i mellem.
Efter denne runde ringede holdlederen
fra Frederiksberg til mig. Hvordan var
det gået? De havde nemlig selv måttet
nøjes med 4 - 4. Nej, desværre havde
vi ikke indhentet dem med endnu en
7 - 1 sejr.

Bjørn

Ishøj I - Rødovre I: 2 - 6
Før sidste runde var vi 3 points efter
Frederiksberg og hele 6½ points foran
nr. 3. Der skulle derfor mirakler eller
katastrofer til, for at vores andenplads
kunne ændres til noget som helst
andet. Og begge dele er sjældne.
Kun syv mand var mødt op, det lovede
jo ikke for godt. Gisli måtte tilkaldes,
han havde glemt at det var en mandag.
Han kom dog hurtigt frem og havde 40
min. til sine første 32 træk, det var flot
klaret. Jens lagde flot ud med en sejr
efter kun 24 træk. Jeg fik lov til det
hele, dronningefangst efter 8 træk, mat
efter 25 træk, se nedenfor. Til
gengæld gik det galt for Jakob, der
først ofrede en løber og derefter satte
sin dronning i slag. Gisli spillede sig
hurtigt varm, vandt en springer og da
han siden kombinerede sig til endnu
en officer, opgav modstanderen.
Bent havde ofret en officer for 3 bønder, men efterhånden som brikkerne
blev afviklet, svandt fordelen ind. Et
remistilbud blev accepteret. Szücs
havde meldt afbud, i stedet spillede
Kim Andersen sit sædvanlige velovervejede spil, der gav modstanderen så
store problemer, at han tabte på tid.
Tommy vandt mirakuløst, idet modstanderen tog tilløb og sprang lige i en
fælden. Mat med dronning og bønder
mod dronning, løber og bønder.
Michael havde på et tidspunkt spurgt
om vi skulle satse for at vinde det

hele. Det syntes jeg og fantaserede om
en sejr på ½ - 7½ samt et 4-4 resultat
for Frederiksberg. Begge dele ret så
usandsynligt. Nu ville en remis give et
2-6 resultat og en meget sikker
andenplads. Og sådan blev det.

Bjørn
Ole B. Mathiesen - Bjørn Enemark:
1. e4
d5
3. Se2 e5
5. 0-0? Lxh3

2. Ld3? d4
4. h3
Dg5
6. Sg3 h5

7. Df3? Lg4

8. Dxf2+??

og så behøver vi vist ikke at se mere.
Men det behøvede ikke at gå så galt:
8. Lb5+

c6

9. Db3

Tommys parti
Mogens Hansen - Tommy Lundsteen
1. e4
e6
2. d3
3. Bxd5 Bxd5 4. Sf3
5. Sb1d2 Lg4
6. Le2
7. h3
Le6
8. c3
9. d4
c5
10. c4
11. Sxd4 0-0 12. Sxe6
13. Sf3 Tc8 14. 0-0
15. Bxd5 Bxd5 16. Lg5
17. Te1 Sxf3+ 18. Lxf3
19. Te5 Db6 20. Lxf6
21. Lxd5+ Kh8 22. De2?

d5
Sf6
Ld6
Sb8d7
Bxd4
Bxe6
Se5
Da5
Lb4
Txf6

24. Txf2 Tc1+ 25. Kh2
26. g3
Tc8??

Dd6

Her kunne det være gået helt galt, men
begyndende tidsnød spiller også ind.
27. Te8+ vinder damen for et tårn.
27. Txf6 Bxf6
29. Dxe8+ Kg7
31. h4
De5
33. Lf7+ Kf5
35. Dg4+ Ke3
37. Db3+ Kf2
39. Kh3

28. Te8+
30. Df7+
32. Df8+
34. Dc8+
36. De6
38. Ld5

Txe8
Kh6
Kg6
Ke4
Kf3
De2

39. Kh3

40. Le6?? Df1+

Her havde Tommy chancen for at
komme tilbage i spillet. 22. - Txf2!
22. -

Lc5

23. Tf1 Lxf2+?

En fejl, tårnet der slår på f2 kan ikke
vindes tilbage pga. den svage baglinie.

h5

Tænk, at Tommy kunne få lov til at
vinde det spil!

1. holdets resultater
Alb.
Bent Kølvig
Jens Akhøj
Gyula Szücs
Jakob Enemark
Tommy Lundsteen
Michael Garly
Morten Lundsgaard
Bjørn Enemark
Kim Andersen
Gisli Hardarsson
Flemming Bruun
Magnus Nielsen

Frb.

Øbro

Valby Vall.

AS04 Ishøj

uk.
uk.

uk.

uk.
5

2

7

6½

7

4

6

I alt
4½
6½
2
4
3½
1½
3½
5
1
4½
1½
0
37½

Absolut topscorer blev Jens Akhøj med 6½ ud af 7 på 2. bræt, meget flot!
På førstebrættet forsvarede Bent Kølvig Rødovres farver med 4½ ud af 6. Længere
nede kan pointene sidde lidt løsere.
Slutstillingen i gruppen blev så

Frederiksberg III
Rødovre I
AS04 IV
Valby II
Øbro III
Vallensbæk I
Albertslund II
Ishøj I

Frbg.
x
2
2½
1½
2½
4
2½
1

Rød. AS04 Valby Øbro
6
5½
6½
5½
x
4
6½
7
4
x
3
5
1½
5
x
2½
1
3
5½
x
1
2½
2
3½
3
3
2½
4
2
2½
3½
3½

Vall.
4
7
5½
6
4½
x
2½
3

Alb.
5½
5
5
5½
4
5½
x
2

Ishøj
7
6
5½
4½
4½
5
6
x

40
37½
30½
26½
25
23½
23½
17½

Frederiksberg rykker op, der kunne vi ikke forhindre. Men vi får en
oprykningschance, idet vi sidst i april og først i maj skal spille mod toerne fra de
andre to rækker. Referat i næste nummer.
fra gruppe 1: Lyngby-Virum III,
fra gruppe 2: Rødovre I,
fra gruppe 3: Brøndbyvester I,

31 p,
9 MP
37½ p, 11 MP
36 p,
10 MP

Rudolf fylder 90 år!
______________________________________

Fredag d. 3. marts fyldte Rudolf
Kuniss 90 år! Et stort til lykke herfra!

fortæller er han også, når situationen
er til det. Og han har i hvert fald
oplevet noget!

Rudolf er et af klubbens mest trofaste
medlemmer, har været medlem i
årevis. Gad vide, hvor længe det
egentlig er? Mere end 20, skulle jeg
mene. Jeg husker i hvert fald med
glæde 80-års fødselsdagen og
krondiamantbrylluppet med hans
Kamma. Og mange ganges hyggelig
sommerskak før det.

Skak kan han fortsat spille. Ikke i de
øverste klasser, men i tredje og fjerde
klasse kan ingen føle sig sikker. For
øjeblikket fører han 3. klasse B på
deling med 6 ud af 7 points. Med kun
én kamp tilbage bliver det til en
første- eller andenplads.

Jo, Rudolf har sat sit præg på Rødovre
Skakklubs liv i mange år. En herlig

Bjørn

Til lykke
______________________________________
Rødovre Skakklub ønsker
(lidt forsinket)

1. januar

1. januar

Per Kühlmann

Bent Kølvig

til lykke med

til lykke med

30 års medlemsjubilæum

25 års medlemsjubilæum

11. januar
Torben Madsen
til lykke
med de 50 år

Møbellagre og gaveboder
______________________________________
Af Jens Akhøj
I forbindelse med St. Georgs Gildernes
loppemarkeder i Rødovre Centrum har
klubben haft lejlighed til at spille
opvisningsmatcher på Torvet med
kæmpebrikker og en vis opmærksomhed fra et publikum bestående af
jægere & samlere. Jeg ved ikke, om det
er udbredte karaktertræk blandt skakspillere, men der var da pæn interesse.
Tidligere har Bent Kølvig spillet der to
gange, vundet mod Svend Sejersen fra
Hvidovre og tabt til Bo Garner fra
Brøndby. Søren Drejfeldt har spillet
mod vores egen Claus Larsen og tabt,
så nu var det min tur, mente Knud, og
entrerede med en mand fra Glostrup
med 2100 – 2200 i rating. Min egen er
vist knap 1900. Nå, men fliserne er
kantede og brikkerne tunge, og alt kan
ske i et halvtimesparti:

Her er 7. - , Sxd5 nok naturligere, men
som tingene udviklede sig, fortrød jeg
det ikke.

12.03.2000
Hvid: Claus Larsen, Glostrup.
Sort: Jens Akhøj, Rødovre.

Her mindes man Jens Enevoldsen, der
engang beskrev en stilling med ”den
ligner et møbellager” (loppemarked?),
men man skal ikke blive overmodig.
Hvis ikke presset bevares, kan hvid i få
træk sætte sine kongebønder i gang, og
så kan initiativet hurtigt skifte.

1. e4

e5

2. f4

d5

Gang i den, men jeg skal ikke nyde
noget af en eller anden teorivariant i
kongegambit; det er længe siden, jeg
har læst teorien.
3. exd5 e4
5. d3
Lb4
7. Lxe3 Dxd5

4. Sc3
6. Ld2

Sf6
e3

8. Sf3

0-0

9. Dd2

Her er til gengæld 9. Ld2 bedre. Nu får
hvid en ubehagelig binding på halsen.
9. 11. Se5

Da5(!)10. Ld4 Sd5

Hopper magtfuldt mod c4, men sort
trækker hver anden gang. Efter det følgende træk mener jeg, at sort mindst
har initiativ for bonden.
11. 13. Lf2
15. Kc1

c5! 12. Sc4
Te8+ 14. Kd1

15. Sc6
17. bxc3 b5?

16. a3

Dd8
Lg4+

Lxc3

Leif Tange foreslog 17. - Df6, jeg så
ikke muligheden. Hvid må nok spille
18. Kb2 Sxf4, hvorefter hvid næppe kan

Møbellagre og gaveboder
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tillade sig 19. Lxc5 pga. 19. -,Tc8.

29. Tad1 dxc2 30. Kxc2 Txe1

Giftigere var nok 30. -, Sa5!?
31.
33.
35.
37.
39.
41.

Lxe1
a4
c4
Kxb4
c5
Ta1

Te2 32.
bxa4 34.
Tc2 36.
a5+ 38.
a3
40.
Kd6(?)

Kb3
Kxa4
Lb4+
Kb5
c6

Ke7
a6
Sxb4
a4
a2

Følgende lille taktiske vending var i
hvert fald blevet forhindret med 41. Kd8!
42. Td1+ Kc7
44. Ta7 f6
18.
20.
22.
24.
26.

Se3
Tg1
h3
Lxe2
Kb2

Sxe3 19.
Te7 21.
Tae8 23.
Txe2 25.
h6(?)

Lxe3
Df2
Ld2
Te1

Dd5
c4
Le2
cxd3

Bedre 26. - Kf8!
27. Df3, Dxf3

Bedre måske 27. - Dd6, men jeg satte
min lid til den smadrede bondestilling
28. gxf3, Kf8

Jeg kunne ikke overskue, om sort kan
tillade sig at give kvaliteten. Men jeg
tvivler. Den sorte konge kommer på
afveje, og hvid kan i nogle varianter
give kval'en tilbage med godt spil og
kontrol med den sorte d-bonde.

43. Td7+ Kc8
45. Kb6 Tb2+

0.5-0.5
Sort kunne efter 45. Kb4 prøve 45. Kb8 i håb om 46. c2+?? Kxa2, men
gaveboderne var ved at lukke... Det er
ikke alle møbellagre, der ramler
sammen!

Møbellagre og gaveboder
______________________________________
I den forgangne sæson har jeg scoret
6½/7 i holdkampene. Inden man lader
sig imponere af det, skal man måske
lige se følgende fra sidste rundes kamp
mod Ishøj. Det er en typisk for den
måde, en del af pointene kom i hus på!
20.03.2000, Runde 7
Hvid: Per Anthoni, Andreasen, Ishøj.
Sort: Jens Akhøj, Rødovre.

partiet, må han satse på at gennemføre
e4 og derefter gå til kongeangreb.
Skulle det svigte, er der ganske vist
stadig håb på D-fløjen, men stillingen
her vil være langt nemmere at
forsvare.
Hvid er imidlertid fast besluttet på
ikke at give sort problemer.
9. -

De7

10. 0-0

e5

Herefter har sort mindst udlignet.
1. d4
3. Sc3
5. e3

d5
Sf6
Ld6

2. c4
c6
4. Lf4 e6
6. Lxd6

Lovlig fredsommeligt. Forærer sort
udvikling.
6. 8. Ld3

Dxd6
0-0

7. Sf3
9. c5

Sbd7

I denne type af stillinger har hvid typisk
to spilmuligheder. Den ene består i at
bibeholde trykket på d5, bl.a. for at
forhindre sort i at spille e5 og befri sin
stilling. Hvid kan i rette øjeblik slå på
d5 og hvis sort slår med e-bonden, skal
hvid gennemføre minoritetsangrebet
på D-fløjen: de hvide b- og a-bønder
tromler frem og lader sig bytte på b5.
Det efterlader en bondestruktur, hvor
de hvide sunde bønder på e3 og d4
modsvares af sorte bønder på d5 og b7
hvad der er vanskeligt at forsvare, eller
på c6 og d5, hvad der er næsten umuligt at forsvare. Hvis hvid spiller som i

11.
13.
15.
17.

dxe5
Dc2
Sd4
h3

Sxe5
h6
Sg4
Se5

12.
14.
16.
18.

Sxe5
Se2
Sf3
Sxe5

Dxe5
Tfe8
Dh5
Txe5

Måske ikke jordens farligste kongeangreb, men med lidt hjælp..
19. Le2 Dh4
21. Kh2??

20. Dc3

Tg5

Møbellagre og gaveboder
______________________________________
21.

-

Txg2+

23.

-

Dg5+ 24. Kh2

Dg2++

Ups! Der ryger mindst L+2B.

0-1

22. Kxg2 Lxh3+ 23. Kg1

Selv om man er oppe mod en modstander, der på papiret er stærkere end
en selv, behøver man ikke bare stå og
vente i gaveboden!

Nåja, så lad os få det overstået!
23. Kh2 Lxf1, 24. Kg1 Lxe2 er der ikke
meget skæg ved.

Jens Akhøj

Godt forsøgt
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Som optakt til 4. runde i Vinterturneringen, den 11. januar, blev der
gjort et ihærdigt (og veludført) forsøg
på: At tabe flest partier på kortest
mulig tid!
Forsøget foregik mellem repos'en til 1.
salen (for ikke rygere) og helt ned i

kælderen. 12 tabspartier på under 1
minut. Til lykke.
Selv om denne type match ikke optræder særligt talrigt i skaklitteraturen, vil
vi forsøge at få vort medlem noteret
for præstationen i næste udgave af
Guiness Rekordbog.

Mogens Jeberg
Redaktionen har undersøgt sagen hos Guiness. De optager kun planlagte og veldokumenterede rekordforsøg og ønsker selv at have en repræsentant til stede. Dette
forsøg blev imidlertid udført helt spontant.

2. holdets resultater
Jernbanen I - Rødovre II: 6½ - 1½
Stig Frandsen
S. L. Hansen
Kaj Refsgaard
Bent L. Andersen
Helge Svendsen
Niels Bertelsen
Hans Christensen
Jens Hansen

- Leif Tange
- Ernst M. Hansen
- Johan Petersen
- Bjarne Røhder
- Torben M. Jensen
- John Vestergaard
- Ole Lindberg
- Leif Clausen

1
1
1
0
½
1
1
1

-

0
0
0
1
½
0
0
0

Et kort referat fra holdkampen:
Jernbanen var klare favoritter, men at
det skulle gå så grummeligt galt havde
vi dog ikke regnet med. Eneste
lyspunkt var, at Torben igen hev point
hjem og at Bjarne trods håbløs stilling

fightede og snød sin modstander for et
helt point. Resten af kampene var
overmatching.

Johan

Rødovre II - Musikvidenskab II: 4 - 4
Leif Tange
Ernst M. Hansen
Johan Petersen
Bjarne Røhder
Torben M. Jensen
John Vestergaard
Ole Lindberg
Leif Clausen

- Asger Hartsteen
- Ole Thomsen
- Henrik Smidt
- Morten Poulsen
- Ole Pedersen
- Finn Jordal (R)
- Morten Kramp (P)
- Alexander van der Sande (R)

½
1
0
1
½
0
1
0

-

½
0
1
0
½
1
0
1

2. holdets resultater
Posten I - Rødovre II: 5½ - 2½
Søren Karlsen
Johnny Hansen
Jan Højer
Bjarne Alstrup
Egon Madsen
John Jensen
Jens Christian Olsen
Jens Besser

Leif Tange
Ernst M. Hansen
Johan Petersen
Zoran Wisal
Bjarne Røhder
Torben M. Jensen
John Vestergaard
Leif Clausen

½
1
0
1
1
0
1
1

-

½
0
1
0
0
1
0
0

Bjørn Gemzøe
Sten Bauers
Jan Ingvardsen
Jesper Holm
Matti Nellemann
Sune Maribo
Bjørn Johansen
Ibrahim Mbezira

0
1
0
1
1
1
1
1

-

1
0
1
0
0
0
0
0

Rødovre II - Vanløse III: 6 - 2
Leif Tange
Ernst M. Hansen
Johan Petersen
Bjarne Røhder
Torben M. Jensen
John Vestergaard
Ole Lindberg
Leif Clausen

2. holdets meriter
Rødovre 2 sluttede sæsonen som de
startede, med en sejr. 6-2 blev det over
Vanløse 3. Årsagen til sejrens størrelse
kunne være Leif holdleders opildnende
ord på vores huskeseddel, "Nu er det
sidste udkald, så ingen medlidenhed".
Når jeg nævner første og sidste runde,
så er grunden, at det var de eneste vi
vandt.

I 6 runde Posten - Rødovre 5,5-2,5
gevinst til Johan og Torben, 0,5 til
Tange.

Det blev den helt store skaklektion i 4.
runde, vi mødte topholdet fra Jernbanen, 1,5 blev det til. Bjarne R. vandt
og Torben M. Jensen fik 0,5. Jernbanen
- Rødovre 6,5-1,5.

Hvid: Ernst, Sort: Sten Bauers

I femte runde mødte vi Musikvidenskabeligt Institut. De lå på det
tidspunkt på sidstepladsen, så vi var
optimister, men ak og ve. Det jeg
husker fra runden, var Bjarne R.s parti.
Bjarnes stilling var på et tidspunkt en
hel del i underkanten, det var svært for
Rødovreuglerne at bevare optimismen.
Recepten er som følger: grib fat i
kongen og gå til angreb, modstanderen
blev fuldstændig lammet, kongen marcherede ned på 7. række og til sidst
blev modstanderen sat mat. I andre
sportsgrene findes der noget, der
hedder figther pokal eller bamse, den
ville tilfalde Bjarne R. for dette parti.
Rødovre
Musikvidenskabeligt
Institut 4-4.

En stilling fra sidste runde var meget
interessant, syntes jeg selv. EksDanmarksmester Palle Henriksen
fandt gevinsten. Først ser vi slutspillet
ifølge P.H. og siden som det gik.

Hvid trækker
1. Dxf8+ Sxf8 2. Txf8+ Ke7
3. Te8+ Kf6 4. Tf1+ Kg7
5. Te7+ Kg8 6. Lh6 La6

Løberen skal flyttes
7. Le8

opg.

2. holdets meriter
Og nu som det gik, sort har undervejs
det vindende træk.

stedet havde spillet c3, havde hvids
fise været kolde.

1. Dxf8+ Sxf8 2. Txf8+ Ke7

En spiller fra Rødovre 2 bør nævnes:
Torben M. Jensen. Torben fik 6 point
ud af 7 mulige: 2 remis og 5 sejre,
meget meget flot. Se i øvrigt slutstilling
og individuelle resultater på næste
side.

ved Kc7 er der binding med Lb4
3. Te8+ Kf6
5. Tef8 g5

4. Tf1+ Kg7

tvunget
6. T1f7+ Kh6

7. Txa7 Dc5???

ser umiddelbart stærkt ud: 3 hvide
brikker i slag plus afdækker skak. Sort
mister kontrollen på f5, så hvid sætter
mat i 3 træk. Find den selv. Hvis sort i

Et meget fint fremmøde til holdkampene: 51/56 = 91.07 %

Ernst

2. holdets resultater
Valby

Tåstr Tårnb Jernb Musik Post Vanl

Leif Tange
Ernst M. Hansen
Arne Østergaard
Johan Petersen
Zoran Wisal
Bjarne Røhder
Torben M. Jensen
John Vestergaard
Knud Horhaver
Ole Lindberg
Kurt Achen
Leif Clausen
Egart Andersson
6

3

3½

1½

4

2½

6

I alt
1½
3
1½
2½
0
4½
6
2
0
3
0
2½
0
26½

Her var det Torben M. Jensen, der med 6 points (uden tabspartier) tog godt for sig af
pointene. Han og Bjarne Røhder stod tilsammen for 40% af holdets score.

Slutstillingen i gruppen blev så
Jernb Tåstr Tårnb Post
Jernbanen I
x
4½
7
5
Tåstrup III
3½
x
3
6
Tårnby II
1
5
x
4
Posten I
3
2
4
x
Rødovre II
1½
3
3½
2½
Valby III
1
5
3
3
Vanløse III
3
2
1½
2
Musikvidenskab II 1
2½
3
3

Rød
6½
5
4½
5½
x
2
2
4

Valby Vanl Musik
7
5
7
3
6
5½
5
6½
5
5
6
5
6
6
4
x
5
6
3
x
6
2
2
x

42
32
31
30½
26½
25
19½
17½

Vinterturneringen
______________________________________
Mesterklassen uden Bent Kølvig var en
helt åben sag, hvor alle kunne slå alle
på god dag. Redaktøren kom således
godt fra start med 3 gevinster og to
remis'er indtil Gisli stoppede serien.
Gisli ligger da også til at vinde klubmesterskabet, men Arne Østergaard
kan endnu nå ham ved gevinst i det
Mester-klassen
Gisli Hardarsson
Gyula Szücs
Arne Østergaard
Bjørn Enemark
Tommy Lundsteen
Leif Tange
Klaus Mortensen
Bjørn Christoffersen
Johan Petersen
Niels Holger Nielsen
gennemsnit

rating
1784
1911
1656
1766
1856
1711
1599
1760
1610
1716
1737

forv.
5,12
6,67
3,45
4,90
6,04
4,16
2,74
4,81
2,88
4,23

+/26
-34
63
4
-39
-6
37
-16
-3
-38

sidste, udsatte parti. Og Arne er ellers
en af de lavest ratede. Hvis han når á
points med Gisli bliver der tale om
omkamp, klubmesterskabet kan ikke
afgøres på korrektion.
Szücs var lidt under det forventede med
adskillige nederlag mod de stærkeste.

GH GS AØ BE
x 1 1 1
0 x 1 0 0 x 1
0 - 0 x
1 0 - - 0 0 0
- 0
0
0 1 0 1
- 0 0 0
- 1 - 0

Første klasse er praktisk taget færdig,
kun et enkelt parti resterer, uden
betydning for stillingen.
Morten Olsen og Ernst M. Hansen har
vundet gruppen på deling, korrektion
eller ej. De har spillet helt lige op,
vundet over de samme, tabt til den
samme (til nr. 3, Bjarne Røhder) og
spillet remis indbyrdes. Kan det være

TL
0
1
x
1
1
0

LT KM BC JP
- - 1 1 1 0 1
1
1 1
1 1 0 1
0 0 1
x - 1 - x 0 0 x x 1
- x
0
0
0

NH pts. korr plac
6
0 5½
5
1
5
1
4
3½
1 3½
3
1 2½
x
2

mere lige? De deler førsteplads og
præmie, men har besluttet at spille en
ekstra kamp om vinderens sikre plads i
mesterrækken til næste år.
Kassereren ligger på en sikker tredjeplads - uanset resultatet af det sidste
parti. I bunden har Zoran skuffet og så
er Magnus blevet strøget pga. for
sparsomt fremmøde.

Vinterturneringen
______________________________________
1. klasse
Morten Olsen
Ernst M. Hansen
Bjarne Røhder
Flemming Bruun
Per Kühlmann
Torben M. Jensen
Ole Paag Hansen
Zoran Wisal
Magnus Nielsen
Claus Larsen
gennemsnit

rating
1581
1666
1482
1649
1618
1507
1466
1518
1505
1513
1555

forv.
3,73
4,62
2,66
4,44
4,11
2,92
2,49
3,03
udg.
udg.

+/51
26
73
-28
-39
-27
0
-48
-7
-1

MO EH BR FB
x - 0 1
- x 0 1
1 1 x 0
0 0 1 x
0 0 1 1
0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 x x x x
x x x x

Knuds klasse blev igen ramt af mange
frameldinger, så det blev en stærkt
reduceret klasse. Tom Sørensen og
Erik Nielsen mødte aldrig op, Jørgen
Holst var utilfreds med afviklingen, og
2. klasse
Knud Hornhaver
John Vestergaard
Søren Tømming
Mikkel Olsen
Rasmus O. Madsen
Bent Christensen
Jørgen Holst
Mehmet Catal
Tom Sørensen
Erik Nielsen
gennemsnit

rating
1489
1424
1330
1438
1307
1439
1377
1374
1352
1300
1405

forv.
3,18
2,66
1,89
2,78
1,71
2,78
udg.
udg.
udg.
udg.

+/25
11
6
-11
8
-39
-28
28
0
0

KH JV
x 1
0 x
0 0
1 0
0 0
0 1
x x
x x
x x
x x

PK
1
1
0
0
x
1
x
x

TJ
1
1
1
1
x
0
x
x

OH ZW MN CL
1 1 x x
1 1 x x
1 x x
1 - x x
0 - x x
1 - x x
x 1 x x
0 x x x
x x x x
x x x x

pts. korr plac
5½ 11 1-2
5½ 11 1-2
4
3
3½
4
3
2
2
1½

Mehmet havde fået aftenarbejde. Fint
nok med det sidste, bortset lige fra
indvirkningen på skaklivet.
Knud vandt nok en gang og nu truer 1.
klasse vist.
STMORM BC JH MC TS
1 0 1 1 x x x
1 1 1 0 x x x
x - 1 1 x x x
- x 0 - x x x
0 1 x 1 x x x
0 - 0 x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

EN pts. korr plac
x
4
1
x
3
2
x 2½
3
x
2
6 4-5
x
2 3½ 4-5
x 1½
6
x
x
x
x

Vinterturneringen
______________________________________
Tredje klasse A bliver vundet helt
suverænt af Bo Lindberg. I teorien kan
han skulle nøjes med en sejr på korrektion (hvis Børge Nielsen vinder sin
sidste kamp og Bo taber sine to sidste
kampe). Mere sandsynligt er dog 1-2
points mere til Bo og en ratinggevinst
på noget i retning af 140 plus bonus for
at være mere end to points over for3. klasse A
Bo Lindberg
Winnie Sørensen
Børge Nielsen
Leif Clausen
Anders Hørby
Kurt Achen
Steen Achton
Ole Lindberg
Hans Frederiksen
Jørgen Pedersen
gennemsnit

rating
1202
1218
1283
1271
1189
1317
1282
1328
1216
1259
1256

ventet score. Jeg gætter på +200,
imponerende! Læg hertil 86 + 50 fra
Rødovremesterskabet, så har vi vist en
all-time vinder. Til lykke, Bo.
Også Winnie har spillet en fin turnering.
I bunden skal faderen sætte turboen til i
de resterende kampe for at undgå en
minus-bonus.

forv. +/- BL WSBN LC AH KA SA OL HF
3,33 107 x 1 1 1 1 1
1
3,52
57 0 x 0 1 1 - 1 1 1
4,33
33 0 1 x 0 1
1 1 1
4,18
25 0 0 1 x 1 1 3,17 -20 0 0 0 0 x 0 - 1 1
4,75 -40 0 0 1 x 0
4,33 -21
0 0 - - 1 x
4,88 -64 0 0 0
0
x 1
3,51 -33
0 0
0 0 x
udg. -44 x x x x x x x x x

Rune Pedersen vandt tredje klasse B
med hele 8 ud af 9 points, 3½ points
over forventet. Det bliver sværere
modstandere fremover, men jeg tror, at
Rune er klar til det. Han har kun tabt til
nr. to, der har over 70 år mere på
bagen.
Ja, for vores alderspræsident, Rudolf,
lå ellers længe i den gule førertrøje,

JP
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

pts. korr plac
6*
5½
5
3½
2½
2
2
1
½

men en remis mod Egart kostede
førstepladsen. At en 90-årig kan sætte
de fleste i klassen til vægs, det er bare
så flot.
Og så savner Andreas nogle points, for
seks nuller er for mange i sådan en
turnering. Christian gav op efter 5
nederlag, men da det er mere end halvdelen, streges han ikke.

Vinterturneringen
______________________________________
3. klasse B
rating
Rune L. Pedersen
1094
Rudolf Kuniss
1102
Mogens Jeberg
1171
Henrik Rasmussen 1107
Torben O. Madsen
1176
Poul Erik Pedersen 1063
Egart Andersson
1182
Andreas Mogensen 1131
Phillip Wolf
1000
Christian Hendriksen 1000
gennemsnit
1114

forv.
4,38
4,48
5,44
4,57
5,48
3,98
5,57
4,88
3,11
3,11

+/98
66
17
26
-20
39
-35
-71
-79
-41

RP RK MJ HR TM PP EA AMPW CH pts. korr plac
x 0 1 1 1 1 1 1 1 1
8*
1
1 x 1 0 1
- 1 1 1 6½*
2
0 0 x 1 1 1 - - 1 1
6
0 1 0 x
0 1 1 1 1
5
0 0 0
x - 1 1 1 1 4½
0
0 1 - x
1 1 1 4½
0 - - 0 0
x 1 1 1
4
0 0 - 0 0 0 0 x 1 1 2½
0 0 0 0 0 0 0 0 x 1
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 x

Problemhjørnet
______________________________________
Vi så på et tidspunkt på begrebet
selvmat, en speciel opgavetype hvor
hvid tvinger sort til at sætte sig mat.
Altid svært, fordi man skal tænke
modsat normalt.
Som oftest er hvids konge i denne
type opgaver låst fast i stilling, hvor
f.eks. et sort løbertræk er en
afdækkerskak, der ikke kan pareres.
Opgaven går så ud på at
nødvendiggøre dette løbertræk for
sort. Et flot (og svært!) eksempel på
denne opgavetype er følgende:

helt inde? Svaret er JA! Ved en
konstruktions-turnering i Netanya
1999 afholdtes bl.a. en konkurrence i
selvmat-konstruktion, hvor kravet var
8 frie pladser omkring den hvide
konge! Her er vinderen:
Michel Caillaud
1. PR, Netanya 1999

Viggo Klausen
2 HO, Die Schwalbe 1935

Selvmat i 6 træk
Løsningen kommer her. Nyd den, en
sådan opgave kan hverken konstrueres
eller løses af hvide mennesker.
Selvmat i 2 træk
Løsning kan sendes redaktionen senest
d. 15. maj. Rødvin som præmie.Vi ser
på den igen i sommernummeret.
Men kan man også se selvmatopgaver,
hvor den hvide konge ikke er spærret

1. Sb2 a5
3. Sd3+ Kf3
5. Le3+ Ke4

2. Lb6 Kf4
4. Se1+ Kf4
6. Dg6+ Txg6#

Lutter tvungne sorte træk, bortset fra a5
1. a6
3. Tg2 Ke3
5. Lb6+ Txb6

2. Ke5 a5
4. Tg3+ Txg3
6. Dg5+ Txg5#

Hinsides h-linjen
å gik den vinter! Forårssolen
brager løs deroppe og lokker folk
og fæ til dumdristige foretagender
af forskellig art. Også på skakbrættet kan
man være dumdristig. Undertiden er det
nødvendigt. Og ikke så sjældent går det
godt!

S

Om vi nu retter blikket ud i den store
skakverden, ser vi mange store turneringer med de største navne i kamp mod
hinanden. Den allerstørste skakspiller
(nogen sinde!), Garri Kasparov, har igen
demonstreret sin position ved at distancere de øvrige aspiranter til hans titel. Og
nu er han efterhånden blevet en af de
ældste i branchen! Midt i april fylder han
de 37 og er således ti til femten år ældre
end mange af de andre af tidens store,
Leko, Shirov, Morozhevitj, og hvad de
nu hedder (ja, der er jo også Polgar,
Kramnik, og en masse teenagere på vej!).
Med foråret kommer som regel også
påsken. Og i mange danske skakøren er
ordet påske uløseligt forbundet med
begrebet DM-turneringen. Ikke så få
inkarnerede regner den for årets højdepunkt og har deltaget i en mindre menneskealder. I år foregår det i Aalborg, den
by hvor jeg gjorde min debut i landsholdsklassen engang i 1960. Det var i øvrigt i
mange år landets bedste debut, idet jeg
kom på en delt andenplads (med Eigil

Pedersen) efter IM Jens Enevoldsen, der
ved den lejlighed scorede sit livs sidste
DM-titel.
Men nu vrimler LH-klassen jo med stormestre, og der bliver unægtelig spillet
noget bedre skak end dengang. Vort
bedste kort, GM Curt Hansen, har en
daglig skakspalte i JyllandsPosten, og jeg
ikke lade være med at sakse følgende diagram fra hans hånd, hvor han viser
(afslutningen af) partiet Vaganjan –
Kveinys fra den tyske Bundesliga:

”Hvid trækker – find planen” står der
under diagrammet. Og så begynder jeg at
lede efter et kraftigt træk. Det er jeg jo
vant til fra min ”Tag stilling” i Skakbladet. Et slag på f7 fulgt af g-bondens

Hinsides h-linjen
fremstød er en mulighed, der ikke fungerer, da sort har magt over feltet g4. Og at
forberede det med 21. f3 fører efter 21. –
h5 vel ikke til noget. Heller ikke 21. Lf3
h5. Men hvad så? Bd6 kan vel ikke angribes mere, for 21. Se4 bliver vel bare til
afbytninger og remis?
Nåh ja. Stormesteren skriver ”find
planen”! Det er altså nok noget langtidsnoget. Måske noget i retning af Lf3, Kg2,
Th1 og h5. Eller f3, Kh2, Lh3, løberafbytning samt g-bondefremstød! Nå, lad
os se, hvilke genial plan Rafael Vaganjan
har udtænkt: 21. Le4! . Var det bare det?
C. Hansen bemærker: ”Forcerer afbytningen af de lette officerer, hvorefter hvid
har fordel pga. kontrollen over den åbne
e-linje.” AHA! Her går vi og tror, at
officersafbytninger forcerer remis! Stormestre afbytter for at vinde!
Og sådan gik det også. De der vil lære at
spille stormesterskak, kan jo studere partiets afslutning: 21. - Sxe4 22. Sxe4 Lxe4
23. Txe4 h5 24. De3 Kf8 25. Dc3 Kg8 26.
Kh2 b6 27. Kg2. Han har god tid! 27. –
Tb8 28. Kf1 Ta8 29. Kg2 Tb8 30. De3
Kf8 31. g4! hxg4 32. Txg4 Dd7 33. Dg3
Kg7 34. Dc3+ Kg8 35. Df3 Te8 36. h5
Kg7 37. hxg6 fxg6 38. Dc3+ Te5 39. Tg5
Kh6 40. Txe5 dxe5 41. Dh3+ Dxh3+ 42.
Kxh3. Og ved hjælp af afbytninger har
hvid gevinst i bondeslutspillet pga. den

dækkede fribonde på d5, der indskrænker
sort konges bevægelsesfrihed og derved
sætter den hvide i stand til at hærge.
Efter 42. – Kg5 43. f3! Kf5 44. Kh4 opgav
sort. 1-0. Og Curts slutkommentar:
”Teknik”!
Er det god skak? I hvert fald ikke enhvers
ideal! Men effektivt på det højere plan.
Det tiltrækkende ved den stil er vel for
mange det der med, at det ikke er til at se,
hvor taberen har gjort en fejl. Heldigvis er
der også andre måder at vinde på! De, der
vil se sådan noget, kan nyde følgende 26
træk sakset fra Jørn Sloths spalte i BT:

Shirov – van Wely, Monaco 2000
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6
5. Sc3 a6 6. Le3 e6 7. g4 e5 8. Sf5 g6 9.
g5!? gxf5 10. exf5! d5 11. gxf6 d4 12. Lc4
Dc7 13. Dd3 dxe3 14. 0-0-0 exf2 15.
Lxf7+! Kxf7 16. Dd5+ Kxf6 17. Se4+
Ke7 18. Sd6 Lh6+ 19. Kb1 Kf6 20. Thf1.
Alt dette skulle være spillet før!! 20. –
Tf8 21. Txf2 Sc6 22. Dc4 Lf4? (Kg7!) 23.
Txf4! exf4 24. Dc3+! Kg5 25. Tg1+ Kh4
26. Df3! og hollænderen opgav før
matten. 1-0. Jeg afstår gerne fra yderligere kommentarer!
God påske!

Bent Kølvig

Skakkalender
______________________________________
Lokaler

12. april

Vestvold holdkamp, onsdag

(lukket 11/4)

18. april

Vinterturneringen, manglende partier

PK

25. april

Forårsturneringen, 1. runde

MO, JH

2. maj

Forårsturneringen, 2. runde

AH, OL

9. maj

Forårsturneringen, udsatte partier

KM, CL

16. maj

Forårsturneringen, 3. runde

KH, BR

23. maj

Forårsturneringen, udsatte partier

PK

30. maj

Forårsturneringen, 4. runde

MO, JH

Afslutning

AH, OL

Alm. klubaften

KM, CL

6. juni
--8. august

