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KLÅGE ORD
På grund af en overvældende stofmængde er vinterturneringens tabeller udskudt til
næste nr. af Interne Træk. Der mangler enkelte kampe, specielt nogle afgørende
vedrørende klubmesterskabet. Gyula Szücs ligger til at vinde, men såvel Gisli
Hardarsson som Bjørn Rasmussen kan komme á points med ham. Så må der
omkampe til, klubmesterskabet kan ikke afgøres på korrektion.
Arrangementet i Rødovre Centrum med 40 mands simultan mod Erling Mortensen
blev meget vellykket. Stor tilskuerinteresse. Tør vi håbe på nye medlemmer? Der blev
i hvert fald uddelt klubblade, foldere fra klubben og reklamemateriale fra DSU. Også
partier herfra må vente til næste nr.
Sidste nummers referat af matchen Blinde I er - efter aftale - kommet på deres
hjemmeside under den fine overskrift "Hinkesten og prikkeapparat". Johan har
desuden suppleret med et parti fra matchen, det ses inde i bladet.
Der er også referat fra KSU's delegeretmøde inde i bladet. Der var megen diskussion
om holdkampenes pointsystem, men ingen diskussion om det seneste udspil:
rygeforbud ved holdkampe. Nu mangler vi så bare de øvrige kampe...
Her op til påsken har der været mange ubekendte med hensyn til programmet.
Vinterturneringen er ikke helt afsluttet. Vestvold-holdkampe ligger på to onsdage
efter påske (d. 18 og 25. april i Vanløse). Første maj er tvivlsom som kampdag. Det
er endt med, at forårsturneringen starter 8. maj. Se programmet på bagsiden, ring til
Knud og meld dig til Vesthold og forårsturneringen.
Til sidst, nu bliver det endelig forår, har vi ikke savnet det? God påske.

Jens & Bjørn

KSU's delegeretmøde
______________________________________
KSU holdt ordinært delegeretmøde
fredag den 30. marts. Undertegnede var
til stede som revisor for KSU og som
repræsentant for klubben.
Formandens beretning:
- Ole Block havde overtaget formandsposten i DSU efter formandens
fratræden pga. nyt job i USA. Ole
Block var derfor trådt tilbage fra sin
bestyrelsespost i KSU efter 29 år på
posten.
- KSU får ny webmaster, Jacob
Pallesen, som afløser Niels Erik
Andersen.
- KSU's medlemstal er jævnt faldende,
i årene 1994 - 2001 er tallene 1991,
1917, 1833, 1734, 1715, 1626, 1584,
1545, ikke for lovende. Formanden
opfordrer klubberne til at søge midler
fra vækstkontoen til nye initiativer.
- Arild Rimestad beretter om mange
tiltag for børn og juniorer.
- Politiken Cup blev en del dyrere
sidste år, da KSU ikke selv stod for
kantinesalg, bestyrelsen håber at få en
bedre ordning fremover.
- KM blev forsøgsvis afviklet som cupturnering med kun 8 deltagere. Om det
skal fortsættes er stadig under
overvejelse.
- KSU fylder 75 år i 2002 og der
forventes bl.a. afholdt en lukket GMturnering i forbindelse med KM.
- Holdturneringen havde nu kørt et år
med de nye regler om indregning af

kamppoint i rundens score. Dette punkt
vakte en del diskussion, nogle ville
tilbage til den gamle, andre var tilfredse
med de nye regler.
- Et nyt punkt om forbud mod rygning
under holdkampe var ikke en gang sat
til diskussion og vakte heller større
furore blandt de delegerede. Jeg kunne
dog godt forestille mig et vist frafald
blandt spillerne, når rygning nu ikke
længere er tilladt.
Regnskabet:
Kassereren fremlagde et ikke-revideret
regnskab!
Dette
skyldtes,
at
regnskabsprogrammet var gået ned og
alle data samtidigt var blevet slettet
efter en fejlmeddelelse. Eneste backup
var efter første halvår. Rigtige mænd
tager ikke backup!
Efter genindtastning af 2. halvårs
transaktioner var det for sent at
indkalde til revision.
Regnskabet blev vedtaget med
forbehold: det skulle kunne godkendes
uden kommentarer af revisorerne.
Kontingent:
Bestyrelsen ønskede - og fik - en
kontingentstigning på 10 kr. pr. kvartal
for alle medlemmer, man ønskede ikke
- som DSU - at spare sig ud af det
faldende medlemstal, tværtimod.

Bjørn E

Vinterturneringen
______________________________________
Egentlige tabeller må vente til næste nr. Der mangler endnu enkelte kampe i
mesterrækken og i 2. klasse.
Mesterrækken:
Gyula Szücs ligger til at vinde, ét point foran de to nærmeste konkurrenter, Gisli
Hardarsson og Bjørn Rasmussen. Alle tre mangler en enkelt kamp, de to førstnævnte
mod hinanden. Selv om Szücs kan sikre sig sejren med en remis i det sidste parti, så
kan vi dog også risikere at skulle ud i omkamp for at få fastlagt mesterskabet. Alle tre
kan ende på 6½ point.
1. klasse:
Klassen blev vundet af Zoran Wisal med 6½ point, næsten tre point over forventet
score, et flot resultat. Lige efter kom Bjarne Røhder og Arne Østergaard.
2. klasse:
Her er det Mikkel Olsen, der vinder med 7 ud af 8 mulige. Kun et enkelt tabsparti, til
nr. to, Børge Nielsen
3. klasse A:
Egart Andersson vinder med 4 ud af 5, kun John Hjelm kunne snige sig med op over
50%.
3. klasse B:
Henrik Rasmussen vinder 5 ud af 6 kampe. Eneste tab er til Rudolf Kuniss, der med 4
points viser at han stadig kan spille det spil.

Til lykke
______________________________________

Rødovre Skakklub ønsker
21. april
formand
Knud Hornhaver
til lykke
med de 60 år

Runde 3 og 4
______________________________________
Brønshøj II
3. runde
Asger Paaske (R)
Simon Pind Jessen
Ejnar Andersen
Ole Illum Truelsen
Dennis Howe
Jannick Jensen
Kurt Seemann (R)
Benjamin Skjoldan (R)

7½ -

2½

Rødovre I

½
½
1
½
1
1
0
1

½
½
0
½
0
0
1
0

Bent Kølvig
Jens Akøj
Bent Jørgensen
Peter Rank
Gyula Szücs
Morten Lundsgaard
Gisli Hardarsson
Jacob Rubin (R)

-

Den glemte runde umiddelbart før juleafslutningen. Måske er det bedst sådan...

______________________________________________________________

Albertslund I
4. runde
Carsten Nielsen
Jesper Pedersen
Pelle O. Larsen
Leif Laursen
Jan K. Jensen
Brian Feldborg
Ole Brandt
Birger Madsen

8

-

2

Rødovre I

1
1
1
1
½
0
1
½

-

0
0
0
0
½
1
0
½

Bent Kølvig
Jens Akøj
Bent Jørgensen
Peter Rank
Michael Garly (R)
Morten Lundsgaard
Gisli Hardarsson
Bjørn Rasmussen

Der var ingen, der var interesseret i at skrive referat. Måske kunne redaktionen have
vristet et referat ud af Morten...
I næste runde runde var der ingen problemer.

Rødovre I - Fr.berg II: 6½-3½
______________________________________
Bent Kølvig
1 - 0 u.k. Erik Holstein
Jens Akøj
1 - 0
Kim Thomsen
Bent Jørgensen
0 - 1
Ahmed Kazic
Peter Rank
1 - 0
Frode B. Nielsen
Gyule Szücs
1 - 0
John Henningsen
Morten Lundsgaard
0 - 1
Adam Auken
Gisli Hardarsson
0 - 1
Paul Lubson
Bjørn Rasmussen
½ - ½
Ole Overmark
______________________________________________________________
Tirsdag den 6. februar skulle 1. holdet
spille imod Frederiksbergs 2. hold på
hjemmebane, og efter to store nederlag
i træk, var det spændende at se, om vi
kunne rejse os oven på det.
På bræt 1 fik vi et nemt point, idet
Frederiksbergs mand Gerner Carlsson
havde spillet på 1. holdet i 2. division,
og Frederiksberg havde ikke været i
stand til at finde en reserve. Bent
Kølvig ville naturligvis hellere have
spillet om pointet, men 1 - 0 uden
kamp.
Efter 1 times spilletid, og kun 19 træk,
opgav Gyula Szücs' modstander, idet
han ikke kunne undgå officerstab, uden
nogen form for modspil, 1 - 0. Peter
Rank var næste mand der blev færdig,
og han var nede i sækken, da hans
modstander blev ramt af Caissa
(skakblindhed), og overså en mat i én,
1 - 0.
Det så jo rigtig godt ud nu, 3 - 0 til os
efter 2 ½ times spil, men vi skulle
komme ned på jorden igen. Ingen træer
vokser som bekendt ind i himlen.

Bent Jørgensen tabte på tid, før 1. tidskontrol, i en klart tabt stilling, hvor
modstanderen havde fået en fribonde i
b - linjen, der ikke kunne bremses,
uden at det ville koste for meget træ.
Nu har Bent tabt de sidste tre partier i
holdturneringen, og hans egen forklaring er , at han spiller for passivt.
Jeg kender Bent igennem mange år, så
jeg ved han kommer igen, 0 - 1.
Morten Lundsgaard blev stillet overfor
Budapester-gambit med de hvide brikker, og gjorde den kendte fejl (Morten
kendte den ikke), at spille dronningen
til d5, hvorefter sort får meget fint spil.
Morten blev ganske enkelt stille og
roligt spillet ned, 0 - 1.
Gisli Hardarsson spillede Farajowiczgambit med de sorte brikker, og uden
at dette skal opfattes negativt, mener
jeg at det er meget uklogt at vælge en
åbning, man ikke kender temmelig
godt, og det kan jeg ikke forestille mig
var tilfældet her, idet Gisli efter at have
ofret en bonde i åbningen, for det første
brugte oceaner af betænkningstid, til

Rødovre I - Fr.berg II: 6½-3½
______________________________________
selve åbningstrækkene, og for det
andet ikke fik nogen som helst
kompensation for den ofrede bonde.
Gisli tabte på tid i en tabt stilling, 0 - 1.
Nu var stillingen lige pludselig 3 - 3,
og de to resterende partier blev helt
afgørende.
Når jeg nu og da lyder en smule kritisk
overfor mine holdkammerater, skal det
kun opfattes positivt, jeg ved de gør
deres bedste. Derimod bliver den næste
kritik meget hård, nemlig den imod mig
selv. Jeg spillede med hvid, og min
modstander spillede Fransk. Efter 1.
tidskontrol havde jeg vundet 2 bønder,
og stod klart bedst. Derfor tog jeg fat i
Jens Akhøj, der havde en helt lige stilling, og sagde til ham, at hvis hans
modstander tilbød remis, kunne han
godt tage imod, idet jeg regnede med
at vinde, og derved havde vi vundet

matchen. Mit eget parti fortsatte med
at jeg byttede alle de tunge officerer af,
hvilket var en klar fejl. Der opstod et
slutspil med uligefarvede løbere, som
jeg havde vurderet ville vinde, men på
trods af 2 merbønder var og blev det
remis, utilgiveligt, jeg kunne have
kostet os sejren, ½ - ½. Tænk hvis det
havde været en opryknings-kamp.
Heldigvis kom det ikke til at gå sådan,
for Jens fortsatte nemlig med at spille
på gevinst, og det endte ud i et rigtigt
drama, hvor begge spillere havde under
5 minutter tilbage til resten af partiet,
og Jens trak det længste strå, 1 - 0, tak
Jens, og undskyld til hele holdet, den
fejl gentager jeg ikke en anden gang.

Bjørn R.

Skovlunde I - Rød. I: 7½-2½
______________________________________
Bent Kølvig var første mand færdig, og
efter at have afprøvet en dårlig variant
med hvid, i Aljechins forsvar, sad Bent
tilbage med en tabt stilling, og kvalitet
under, 0 - 1.
Næste spiller der rejste sig var
undertegnede. Jeg spillede skotsk
gambit med de hvide brikker, og
partiet følger her:
Hvid: Bjørn Rasmussen, Rødovre I
Sort: Per Christiansen, Skovlunde I
1. e4
3. d4

e5
2. Sf3
exd4 4. Lc4

Sc6
Le7

ikke noget med lettende afbytninger,
selvom sort kommer til lang rokade,
står hvid udmærket.
10. -

0-0-0 11. a4

kort rokade er bedre.
11. 13. Le3

Sf6 12. 0-0
Sh5?

Thf8

et skidt træk, 13. - Sg4 med ideen at
spille den til e5 er klart
bedre.
14. Sd4

Se5??

det er nødvendigt at spille 14. - Sxd4.

i mine øjne et noget passivt træk, selv
om det står i bøgerne.
5. c3

d6

her siger teorien 5. - Sa5, 6. Dxd4
Sxc4, 7. Dxc4 Sf6, 8. e5 d5, 9. Da4+
Sd7, 10. 0-0 0-0 med omtrent lige
spil.
6. Db3

Le6

jeg tror mere på 6. - Sa5
7. Lxe6

ser naturligt ud, men 7. Dxb7 er bedre.
7. -

fxe6 8. Dxe6

ser igen naturligt ud, men 8. Dxb7 er
stadig rigtig godt.
8. 10. Db3

dxc3 9. Sxc3 Dd7

15. Tac1?

Utroligt at jeg overser 15. Se6!
15. -

Sf4?

en fejl kommer sjældent alene, sort må
prøve 15. - Tde8, selv om hvid står til

Skovlunde I - Rød. I: 7½-2½
______________________________________
gevinst efter 16. Se6.
16. Lxf4 Txf4 17. Se6

bedre sent end aldrig, sort er helt
færdig og kunne have opgivet her.
17. 19. Sd5

Tdf8 18. Sxf8 Lxf8
Txe4 20. Txc7+

være kvalitet under. Den unge mands
teknik viste sig at være i orden.
Jens Akhøj sad meget længe og filede
på en stilling med 6 bønder + springer
på begge sider, hvor Jens mente han
stod bedst, men over remisgrænsen
tror jeg aldrig det kom, ½ - ½.

opgivet, 1 - 0.

Peter Rank lavede en grov åbningsfejl,
og fik reelt aldrig noget spil i det parti,
0 -1.
Bent Jørgensen overspillede sin modstander elegant i åbningen, med de
hvide brikker. Partiet endte med at
Bents modstander, der var i voldsom
tidnød, overså en mat i ét træk, 1 - 0.
Morten Lundsgaard havde spillet sig
frem til en meget fordelagtig stilling,
men inden 1. tidskontrol faldt han i
staver, og pludselig havde han tabt på
tid, lidt uforståeligt, 0 - 1.
Bjørn Christoffersen brugte meget tid i
en svær stilling, hvor hans modstander
havde nogle meget farlige fribønder, og
det endte da også med at Bjørn måtte
ned, 0 - 1.
Flemming Bruun spillede imod en
meget talentfuld ung mand på en 11 12 år, og for mig at se, så det ud som
om at Flemming blev snydt i åbningen,
hvor han mistede en officer for et par
bønder. Flemming vandt dog senere
officeren tilbage, men endte med at

Bjørn Rasmussen

Efter 6. runde er stillingen således i 1.
række, gruppe 1:
Hold
Brønshøj II
Albertslund I
Valby I
Skovlunde I
Rødovre I
Frederiksberg II
Musikvidenskab I
AS04 III

KP
39½
37½
35½
29½
27½
27½
27
16

I sikkerhed? Det afgør vi selv. Vi skal
bare have mindst 4 - 4 mod
Musikvidenskab I.

Rødovre I - Musik I: 7 - 3
______________________________________
Jens Akhøj
½ - ½
Bo Brandstrup
Bent Jørgensen
½ - ½
Thorkild B. Nielsen
Peter Rank
0 - 1
Flemming Windekilde
Gyula Szücs
½ - ½
Lars Linderod
Tommy Lundsteen (R)
1 - 0
Peter Nybo Rasmussen
Michael Garly (R)
1 - 0
Asger Hartsteen
Morten Lundsgaard
1 - 0
Hans Mathiasen
Gisli Hardarsson
½ - ½
Henrik Smidt (R)
______________________________________________________________
Sidste match. Vi ligger fjerdesidst med
27½, det samme har Frederiksberg II,
og lige under ligger vores modstander
Musikvidenskab I med 27 og AS04 III
med kun 16 points. Med uafgjort 5-5
er vi sikker på at blive i rækken - ellers
er vi afhængige af Frederiksbergs
resultat mod Skovlunde.
Op mod første tidskontrol opdager
kampleder Mikkel, at urene i Michael
Garlys parti har været startet på 15:30 i
stedet for 16:30. På det tidspunkt har
Michael tre minutter tilbage og modstanderen omkring 20, og de er ved 21.
træk. Mikkel stopper urene, tilkalder
deres holdleder og gør spillerne
opmærksom på at urene har været
startet en time forskudt. Begge
accepterer og spillet fortsætter.
Michael når det! I gensidig tidsnød
falder modstanderens vinge først! En
rekonstruktion viser dog, at de ér
kommet frem til de 32 træk.
Imens har Tommy spillet et flot parti
(referat på vej!) til gevinst, og Gisli har
taget remis. Bent Jørgensen er ved at
komme i tidsnød med 2L + bønder mod

S + L + bønder. De bliver så enige om
remis.
Peter Rank kommer i stormvejr og
taber, modstanderen har D + S helt
inde i hans meget åbne stilling. Jens
Akhøj kæmper for at få 2B + T til at
give gevinst mod B + T, men må nøjes
med remis. "Det måtte Kasparov også
her for nylig, så jeg er i godt selskab!"
sagde han bagefter. 2½ - 2½, alt for
spændende.
Men så slutter Morten Lundgaard af
med forceret forvanding og det koster
et tårn. Da Gyula Scücs lidt efter når
frem til remis, er de fire points hjemme,
vi bliver i rækken. Nu mangler blot
Michaels parti. Modstanderen har to
tårne på syvende række og det ser farligt ud. Michael har kun et halvt minut
tilbage og tilbyder remis, men efter
konferering med holdlederen bliver det
afvist. I stedet går han så ind og
konkurrerer med Michael på tiden - og
ender med at blive sat mat. Der er 0
sekunder tilbage!

Bjørn E

Rødovre I - Musik I: 7 - 3
______________________________________
Hvid:Peter Nyboe Rasmussen
Sort: Tommy Lundsteen, bræt 5
1. d4
3. Sc3
5. e3
7. 0-0
9. h3
11. Bxc3
13. Lxe4
15. f4

Sf6
d5
c5
Sc6
Te8
c4
Bxe4
Dg6

2. c4
e6
4. Sf3 Lb4
6. Ld3 0-0
8. Bxd5 Bxd5
10. a3
Lxc3
12. Lc2 Se4
14. Sd2 Dg5
16. Sxc4?

her skulle kongen have været ud af glinien.
16. Lxh3 17. Tf2
18. Df1 Td5 19. Tb1
20. Txb7?

Tad8
Th5

Som Tommy spiller, så er der slet ikke
tid til at snuppe den bonde
20. 22. Se5

Lc8

21. Tb5

Txb5

22. -

Tbxe5

Så er Tommy en hel officer foran og
har stadig angreb. 22. - Sxe5 havde
også vundet, for tårnet på b5 kan ikke
slås, pga. Ld7 og Sg3+
23. Bfxe5 a6
25. d5
Sf5
27. Dc1 Dh5

24. c4
26. Lb2
28. Td2

Se7
Sg3
Se2+

Der er ikke andet end gode træk, her
indkasserer Tommy en kvalitet
29. Txe2 Dxe2 30. c5
31. c6
h4
32. d6
33. Df1 h2+

h5
h3

og så en dame
34. Kxh2 Dxf1 35. d7
36. Bxd7 Td8

Lxd7

og så kommer håndklædet omsider

Rødovre I - Musik I: 7 - 3
______________________________________
Hvid:Michael Garly, bræt 6
Sort: Asger Hartsteen
1. c4
3. g3
5. d3

Sf6
g6
0-0

2. Sc3
4. Lg2

c5
Lg7

lidt passivt fra begge sider, symmetrisk
engelsk
6. e4
8. Sge2
10. a3
12. Sxe4

d6
Sg4
f5
Sd4

7. h4
9. f3
11. Sf4
13. Le3

Sc6
Sge5
Bxe4
Sf5

og så har vi 4 springere i kvadrat
14. Dd2
16. Tb1
18. Se2
20. Dd2

Sxe3
Sd4
Da5+
Le3

15. Dxe3
17. Df2
19. Sec3
21. Dd1

Sc6
Sf5
Ld4
Ld7

Her stoppper Mikkel urene og
fortæller at de er startet 15:30 i stedet
for 16:30. Michael har TRE minutter
tilbage
22. h5
24. Lh3
26. f4
28. Dg4+

g5
e6
Bxf4
Kh8

23. Ke2 Ld4
25. Dc1 h6
27. Dxf4 e5
29. Dg6

(se diagrammet)
29. -

Tg8?

Ser aktivt ud, men koster en løber,
bedre er 29. - Le8
30. Df6+ Sg7?? 31. Lxd7?

Hvis Michael ikke havde været i rasende tidsnød, så havde han sikkert set det
langt bedre 31. Dxh6# !

31. 33. Dh3

Taf8 32. Dh4

Sf5

Så annoncerer Michael, at modstanderens vinge er faldet! De rekonstruerer
de sidste hæsblæsende træk og ser, at
de er forbi de 32.
33. 35. Kd1
37. Sxc3
39. Kd1

Sxg3+ 34. Sxg3
Lxc3 36. Se2
Td2+ 38. Kc1
Tgd2+ 40. Ke1

Tf2+
Tgg2
Tc2+
Dd8

Modstanderens angreb løber ud, nu
hjælper det at være en løber foran med mindre tiden løber ud...
41. Df5
43. Lf5

De7 42. Dg6
De7??

Df8

Det koster en dame, kan det nås?
44. Dxh6+ Kg8
46. Dxe6+ Kg7
48. De7+

45. Le6+ Dxe6
47. Tg1+ Kh7
1-0

Rødovre I - Musik I: 7 - 3
______________________________________
Hvid:Hans Schmidt,
Sort: Morten Lundsgaard, bræt 7
1. d4
3. e4
5. f3

Sf6
Sxe4

2. Sc3 d5
4. Sxe4 Bxe4

En aggressiv gambit, der giver hvid
frit spil
5. 7. Lc4
9. Le3
11. Tae1
13. Lxd4

Bf3
e6
0-0
c5
Lc5

6. Sxf3
8. 0-0
10. Dd2
12. c3
14. Df4

Lg4
Le7
Sd7
Bxd4

16. Txf3
18. Kh1
20. Tf1
22. b4
24. Th3
26. Dxc4
28. Tef3
30. La4
32. h3
34. Tf4
36. a4

b5
a6
f6
f5
Sf6
Bxc4
g6
Te7
Kg7
e5
Ted7

17. Le2
19. Tg3
21. Dg4
23. Dh4
25. Ld1
27. Te3
29. Te1
31. Lc6
33. Lxd5
35. Txc4

Db6
Kh8
Dc7
Se4
Dc4
Sd5
Tfe8
Td8
Txd5
e4

37. a5?

det går vildt til, men nu får Morten
lejlighed til at bytte lidt af
14.

-

Lxf3 15. Lxc5 Sxc5

Overvejer, men har forståeligt nok ikke
nerver til noget så vildt som 15. - Lxg2,
16. Lxf8 Lxf1 17. Lxg7 Txf1 18. Kxg7

Den afgørende fejl. 37. Tc8 var nødvendigt for at kunne stoppe e-bonden,
nu kører den lige ned
37. 39. Tc8
41. Kh2
43. Txe1

opgivet

Td1 38. Tg1
Txg1+ 40. Kxg1
e2
42. Te8
Txe1 44. c4

e3
Td1+
e1D
Tb1

1. holdets resultater
______________________________________
AS04 Valby Brh.

Alb.

Frb.

Skov. Musik

Bent Kølvig
Jens Akhøj
Bent Jørgensen
Peter Rank
Gyula Szücs
Tommy Lundsteen (R)
Michael Garly (R)
Morten Lundsgaard
Gisli Hardarsson
Jacob Rubin (R)
Bjørn Christoffersen (R)
Bjørn Rasmussen
Flemming Bruun (R)
5½

4½

2½

2

4½

2½

5

I alt
3
3
3½
3
2
1½
1½
2½
2
1
0
3½
26½

Bjørn Rasmussen blev topscorer med 3½ points ud af 5

Efter 7. runde endte vi med følgende stilling i 1. række, gruppe 1:

Brønshøj II
Albertslund I
Valby I
Rødovre I
Frederiksberg II
Skovlunde I
Musik I
AS04 III

Brh.
x
6½
2
2½
1
6½
2
0

Alb
3½
x
3½
2
7½
3½
3½
2½

Valby
8
6½
x
6½
3½
2½
2½
1½

Holdlederen
fra
Musikvidenskab
havde derfor ret. Remis var ikke
tilstrækkeligt i det sidste parti. Men
selv med gevinst + et kamppoint havde
klubben ikke klaret sig, når nu

Rød
7½
8
3½
x
3½
7½
3
2½

Frb.
9
2½
6½
6½
x
3
5
3

Skov Musik AS04
3½
8
10
6½
6½
7½
7½
7½
8½
2½
7
7½
7
5
7
x
2½
7
7½
x
6½
3
3½
x

49½
44
39
34½
34½
32½
30
16

Frederiksberg vandt. Deres eneste
chance havde været at få ram på os.
Med 6½-3½ til dem i stedet for 7-3 til
os, så havde vi siddet med SortePer.

Anciennitet
______________________________________
Flere har spurgt: hvor længe har jeg egentlig været medlem?
Derfor er det nu på tide at genoptrykke en liste over medlemmer med mere end 15
års anciennitet.

Lars Sørensen
Leif Tange
Arne Østergaard
Flemming Bruun
Alex Juul
Leif Clausen
Per Kühlmann
Jens Akhøj Nielsen
Peter Rank
Bjørn Enemark
Anders Lundsgaard
Jens Bager
Michael Garly
Morten Lundsgaard
Bent Kølvig
Per Andersen
Leif Redke
Rudolf Kuniss
Egart Andersson
Henrik Eriksen
Klaus Mortensen
Jan Nielsen
Kim Andersen
Jørgen Larsen
Gyula Szücs
Knud Hornhaver
Søren Drejfeldt
Leif Sørensen
Claus Larsen
Winnie Sørensen
Gunnar Dalsgaard
Ernst M. Hansen

indmeldt
1948-11-01
1957-10-01
1965-11-01
1966-01-01
1967-09-01
1969-09-01
1970-01-01
1972-04-01
1972-09-01
1972-11-01
1973-09-01
1974-09-01
1974-09-01
1974-09-01
1975-01-01
1975-11-01
1975-11-01
1976-09-01
1976-12-01
1976-12-01
1978-12-01
1978-12-01
1980-10-01
1980-10-01
1980-10-01
1980-11-01
1981-01-01
1981-01-01
1981-11-01
1982-01-01
1982-09-01
1984-09-01

Matchen mod Blinde I
______________________________________
Sidste nummers referat af matchen
Blinde I er - efter aftale - kommet på
deres hjemmeside under den fine overskrift "Hinkesten og prikkeapparat".
Johan har desuden suppleret med et
parti fra matchen - selv om det er et
tabsparti.
"Et spændende parti med den rigtige
vinder! Jeg håber på revanche en
anden god gang." skriver Johan.
Nedenfor er partiet kommenteret af de
to spillere i forening!
hvid: Erik Bremer
sort: Johan Petersen, bræt 4
åbning: Skandinavisk
1. e4
d5
3. Sc3 Da5
5. Sf3 Lf5
7. 0-0 e6
9. Sb5?!

2. exd5
4. d4
6. Ld3
8. Lf4

han i stedet havde spillet: 11. -Le7, og
derefter havde taget det lidt med ro, så
havde der ikke været meget at spille
om
12. Sh4 g6
14. fxe4

13. f3

Sdf6

(Erik) Nu skulle der ikke gives op.
Trods mine fejl, så jeg mine chancer
stige, jo længere partiet varede.
14. 16. c3
18. Lg3

Sxe4 15. Sf3
Lg7 17. Le5
0-0 19. Lf2

Tad8
f6

(Erik) Sort 18. - Sxg3 eller 19. -Sxf2
var jeg temmelig nervøs for.
Dxd5
c6
Sf3
Sbd7

19. 21. Le3
23. Ddl

a6
20. Db3+ Kh8
Dc7 22. Tf1 Dc4
Tfe8 24. Tel

24. -

Sxc3?!

(Johan) Ha, det bliver nemt tænkte jeg!
jeg skulle blive klogere. Desværre
sover jeg lidt i timen de næste træk
(Erik) Skandinavisk har jeg aldrig
spillet i en holdkampturnering. De
første 8 træk var tilfredsstillende, men
trækket Sb5 var jo en katastrofe. Jeg
burde nok have opgivet her, men det
var for ydmygende, da Kaj Cramer
allerede havde tabt.
9. cxb5 10. Lxf5 exf5
11. Te1+ Se4

(Erik) I denne stilling tænkte jeg, hvis

Matchen mod Blinde I
______________________________________
(Johan) En sød, sort Labradorførerhund havde under partiet ligget
hyggeligt neden for mine fødder, her
rejste den sig, kikkede på mig, rystede
på hovedet (og halen) som om den
tænkte; Ja, Johan, kreativt; men den
holder ikke!! Den skulle få ret!!
25. bxc3 Dxc3
27. Tacl Dxd2
29. Txe8+ Txe8
31. Lxe1 Lf8
33. Sb3 a4

26. Dd2
28. Lxd2
30. Te1
32. Sd2

b4
a5
Txe1
b5

kunne gøre bondefremstød såvel på
konge- som på dronningefløjen var der
meget, jeg skulle passe på. Min chance
var den frie d-bonde.
34. Sa5
36. Lc3
38. Sa7
40. Sb5
42. Ke2
44. g3
46. d5+
48. gxf4
50. Kc6
52. d7
opgivet!

b3
a2
b4
Kg8
Ke6
Lb8
Kf5
f5
g5
Ke7

35. axb3 a3
37. Sc6 La3
39. La1 Lc1
41. Kf1 Kf7
43. Kd3 Lf4
45. Kc4 f4
47. d6
Ke6
49. Kc5 h6
51. Sc7+ Kf7
53. Sd5+!

(Erik) Som man kan se i stillingen,
ville jeg vinde en Dronning eller sort
ville blive sat mat! Et ujævnt parti,
hvor jeg hyggede mig gevaldigt, men
kun i mit sidste fremstød med bonden
og med opbakning af Konge og
springer,samt med en lurende løber i
baghånden.

(Erik) Nu skulle der gøres status: Sort
har 3 bønder flere end jeg, og hvis sort

(Johan) Jeg kunne nok have spillet
anderledes hist og pist, men absolut flot
spil af hvid! - hvis jeg dog bare
havde haft et par hundekiks med i
lommen, så kunne det være det hele var
gået anderledes!

Johan

Genialt!

v/ Bent Kølvig

______________________________________
Tirsdag den 13. februar fik klubben et
genialt dameoffer at se i vinterturneringen. Vedstående stilling kom
på brættet i partiet Leif Clausen (der er
han igen!) – Mikkel Olsen, hvor Leif
lige havde pareret en dobbelttrussel på
e2 og g2 med
25. Le2-f3

forsøgte
26. Kxg2

Behjertede mennesker kom ham til
undsætning og hjalp ham til det lidt
bedre træk
26. Lxg2.

Og så kom de næste træk rapt:
26. –
Se2+ 27. Kh2
28. Txc1? Txf2

Fuldstændig intetanende drak hr.
Clausen sin kaffe, mens hr. Olsen
tænkte sig grundigt om. Så kom det
som et lynnedslag foran hans majestæt
(altså den hvide konge!):
25. – Dxg2+!!

Den noget chokerede Leif skyndte sig
at proklamere, at han havde til hensigt
at slå den formastelige dame. Hvorpå
han – stadig i rimelig choktilstand -

Sxc1

Kombinationens pointe. Sort havde
vundet en afgørende bonde. I den bog
om kombinationer som jeg nok aldrig
får skrevet, vil offerkombinationen
Dxg2+
blive
rubriceret
under
"afledning": Løberen afledes fra dækningen af e2, hvor familieskakken skal
anbringes. Eller også under "dobbelt
overbelastning": løberen skulle dække
både g2 og e2, og desuden skulle hvids
tårn dække både dronning og springer.
Men der er mere! I afsnittet "røgskyen
letter" – som omhandler det forhold at
mange spillere efter sådan en rask en
slagserie uvilkårligt lyner videre –
kunne man sætte luppen på stillingen
efter 27. – Sxc1. Hvorfor hvid absolut
mente at skulle slå den hest er forståeligt, men ved nærmere eftertanke
uforståeligt! Der måtte da i hvert fald
kunne gøres noget bedre end at hale
sorts tårn ned på anden række!
Og dermed kommer man måske på
idéen 28. e5!! med den snedige bag-

Genialt!

v/ Bent Kølvig

______________________________________
tanke, at hvid efter 28. – Lxg2 29.
Kxg2 med dækningen af egen springer
truer med at slå sorts. Når den redder
sig, falder d6-bonden!
Jeg spurgte Mikkel om dette var med i
hans beregninger. Det var det ikke.
Men hvor slemt er det egentlig for sort?
Efter 29. – Sxa2 30. Ta1 og 31. Txa7
får hvid fat i dronningfløjens bønder.
Og det flotte 29. – Txf2+ 30. Txf2 dxe5
31. Td2 Sxa2 32. Kf3 Sb4 33. Ke4 Sc6
34. b4 ser ikke helt overbevisende ud.

Men tag det roligt, Mikkel! 29. – Se2!
30. exd6 Sf4+ klarer de små ærter.
Kongen må holde tårnet dækket, så
springeren kan holde d3 dækket! Altså:
31. Kg1 Td8, og sort når det, fx. 32.
Se4 Sxd3 (vælg den rigtige bonde!) 33.
Td1 Sc5 34. Txd4 Sxe4 35. Txe4 Txd6,
og med to merbønder vinder sort let.
Herligt spil!

Bent Kølvig

Mod Erling Mortensen
______________________________________
Lørdag spillede IM Erling Mortensen
så ene mand mod 40 spillere fra
Rødovre og omegn. 3½ time tog det,
før lystavlen kunne ses gennem krudtrøgen. Da var kampen afgjort med 27
gevinster og 8 remis'er til mesteren,
mens vi andre (se nedenfor) måtte
nøjes med 5 gevinster - og de 8
remis'er.
Arrangementet blev en stor succes,
bl.a. takket være et kæmpearbejde fra
Mogens Jeberg's side (en stor tak til
ham fra klubben). Der var stor tilskuerinteresse, mens mesteren gik rundt i
indercirklen og hele tiden skulle finde
- om ikke de allerbedste - så dog rigtig
gode træk hele tiden. I gennemsnit
brugte han under 10 sekunder pr. træk,
lynskak med konditionskrav! Enkelte
spillere fik dog skovlen under ham,
primært fra klubbens stærke ende. Og
en del fik lov til at holde remis, bl.a. en
kvik 13-årig: Søren Mortensen.
Vellykkede partier og analyser vil
senere dukke op i næste nummer af
Interne Træk.
Der var vinpræmier, udtrukket efter
bingo-princippet, og ligeledes vin til
de fem vindere. Mange tilskuere gik
hjem med en folder om klubben (tak til
Johan), et klubblad eller noget af det
informationsmateriale, som Mogens
havde skaffet fra Dansk Skoleskak (tak
til Arild Rimestad) og DSU i øvrigt.
Inden arrangementet var der en sjov
episode. Da Mogens med hjælpere
dukkede op på Valhøj Skole for at

hente borde og stole i følge aftale, så
viste det sig at de skulle bruges til en
fest samme dag! Heldigvis viste det sig,
at festen først skulle starte kl. 18 - og
da Mogens lovede at være tilbage med
sagerne omkring kl. 16, så blev det hele
klaret på stedet. Stor lettelse, smil og
latter, da vi vendte tilbage til aftalt tid
med det hele. God udnyttelse, næsten
for god udnyttelse, af materiellet!

Mod Erling Mortensen
______________________________________
Nedenfor ses de mange, der forsøgte sig mod den internationale mester, en blandet
skare: aldersmæsssigt fra 12 til 91 år, ratingmæssigt fra 1000 til over 1900

1. Bjarne Røhder
remis
2. Gisli Hardarsson
gevinst
3. Leif Tange
4. Rasmus Lund Petersen, 13 år
5. Alexander Jensen, 12 år
6. Mike Petersen
junior
7. Thomas Petersen
8. Steen Hansen
9. Nizar Maihi
remis
10. Rudolf Kuniss, 91 år
11. Egart Andersson
12. Anders Hørby
13. Arne Østergaard
14. Jens Bertolt
15. ?
16. Tony Johansson
17. Poul Erik Pedersen
18. Howhannes Tutundjan
remis
19. Bjarne Haakonson
20. Zoran Wisal

21. Tommy Lundsteen
22. Peter Rank
23. David Yu, 19 år
24. Jakob Enemark
25. Jens Akhøj
26. Bjørn Rasmussen
27. Bent Jørgensen
28. Jørgen Trærup
29. Winnie Sørensen
30. Torben Madsen
31. Henrik Rasmussen
32. Søren Mogensen, 13 år
33. Liversage
34. Steen Linnerup
35. Bjørn Enemark
36. Leif Lerchi
37. Micklas Olsen
38. Bjarne B. Larsen
39. Johan Petersen
40. Morten Lundsgaard

remis

gevinst
gevinst
gevinst
gevinst

remis
remis
remis
remis

Herlev II - Rødovre II: 9 - 1
______________________________________
Niels Liltorp
1 - 0
Bjørn Enemark
Erling Kam
1 - 0
Ernst M. Hansen
Jan Qvistorff
1 - 0
Bjarne Røhder
Mogens Juul
0 - 1
Zoran Wisal (R)
Jimi Pedersen
1 - 0 u.k. Ole Paag Hansen
Jørgen Als
1 - 0
Børge Nielsen (R)
Svend Herløv Hansen
1 - 0
Ole Lindberg (R)
Sebastian Bostrøm
1 - 0
Leif Clausen
______________________________________________________________
I vintervejret ledte vi efter spillestedet
i Herlev og nåede efterhånden frem bortset fra Ole Paag, der nu også svigtede en holdkamp. Måske fordi den,
noget lusket, var placeret på en
mandag!
At det ville blive svært, vidste vi godt.
Herlev, Posten og vi har ligget i spidsen
af turneringen hele tiden. At det blev så
svært, vidste vi dog ikke. Og så stillede
vi med tre reserver... På de fleste
brætter blev vi spillet helt ud i sneen,
de var klart bedre end os.
Børge Nielsen ofrede vist en springer i
et mislykket forsøg på at fange en
dame, og Ernst satte en plusstilling
over styr ved at tabe på tid! Vi andre
kom bare til at stå dårligere og dårligere. Eneste lyspunkt var Zoran, der
endte i et slutspil med flere merbønder.
Modstanderen forsøgte sig med
dronningeafbytning for at vinde to
bønder og føre en af sine egne ned.
Men Zoran havde det hele under kontrol, låste løberen inde og forhindrede
forvandling, det kunne lige nås.

En af spillerne i lokalet var åbenbart
strubeopereret, han kunne kun "tale"
sådan lidt syngende via en mikrofon
holdt hen til struben. Vi var flere, der
mindedes en af de tidlige skakcomputere
"I..
am...
Chess..
Challenger..
You're..
human..
opponent..".

Bjørn E.

Slutspilsgevinst!

v/ Bent Kølvig

______________________________________
Zoran Wisal blev jo (eneste) topscorer
ved andetholdets seneste optræden på
udebane. Han havde et spændende
parti, som trods flere merbønder først
sent fik en endelig afgørelse. Hen mod
slutningen så brættet således ud:

Den sorte konge har i mange træk
måttet prøve at finde et gemmested og
er flygtet fra h8 til b8. Nu har hans
dame endelig nået at beskytte ham og
hvid byttede kvindfolket af - 1. Dxc7+
Kxc7 - og håbede på at få en ny på h8
efter løberens indsats: 2. Lb3 Kd6 3.
Lg8 Ke7 4. Lxh7, men efter 4. - Kf7!
blev det klart, at den - løberen uhjælpeligt var spærret inde. En klog
mand har engang sagt, at alle slutspil
vindes på et enkelt tempo. Og sådan
blev det vores point.
Da Zoran viste partiet frem i klubben
dagen efter, var der selvfølgelig en kvik
tilskuer, der spurgte, om hvid ikke

kunne gå på bonderov på kongefløjen
uden at hjælpe sort konge derover,
altså uden damebytte. Vi prøvede:
1. Lb3 Dxg3+ 2. Kxg3 Kc7 3. Lg8 Kd6
4. Lxh7 Ke7 5. Lxg6 Kf8 6. Lxe4 og
sort har ikke mange gevinstchancer.
Så kom en af vores gæster fra Frederiksberg kom forbi og "reddede" situationen med 1. Lb3 Ld7! 2. Lg8 Le8 3.
Lxh7 Lf7! med sort gevinst, da løberen
nu har overtaget rollen som fangevogter! Læg lige mærke til, at ingen
har fordel af at bytte damerne af. En af
mine små kæpheste er, at som hovedregel får man altid mest ud af at lade
den anden slå først - i modsætning til
værtshusslagsmål!
Men vi er skam ikke færdige endnu.
For efter 1. Lb3 Ld7 spiller hvid ikke 2.
Lg8 men derimod 2. Lf7! truende 3.
Lxg6. Så ser det slemt ud for sort. Efter
2. - Lf5 3. Lg8! får sort jo ikke løberen
til f7. Hvad kan han så gøre? Lad os
prøve om sort kan give en skak: 2. Lc6 3. Lxg6 e3+! 4. Kh2 e2 og sort får
ny dame først. Hov, det gik jo fint.
Kunne hvid gøre det bedre?
Efter 1. Lb3! Ld7! kunne hvid uskadeliggøre sort dame med 2. Dxc7+ Kxc7
og først nu komme med 2. Lf7!. Så må
sort prøve 2. - Lf5 3. Lg8 Kd6 4. Lxh7
Ke7 5. Lg8 Kf8 6. Ld5, og vi får et
slutspil med en lammet sort konge,
hvor spørgsmålet er, om merbønderne
og løberen kan klare opgaven selv. En
lille hjemmeopgave til interesserede
besøgende i næste skaksnakcafé!

Rødovre II - Posten I: 3½ - 6½
______________________________________
Bjørn Enemark
1 - 0
Søren Karlsen
Leif Tange
0 - 1
Jan Højer
Ernst M. Hansen
0 - 1
Bjarne Alstrup
Johan Petersen
0 - 1
Egon Madsen
Bjarne Røhder
1 - 0
Jens Chr. Olsen
Torben M. Jensen
1 - 0
Jens Besser
Ole Lindberg
0 - 1
Peter Marx
Leif Clausen
½ - ½
Erik Mau
_______________________________________________________

Et førstehold, Posten, skulle vi møde
på egen bane. Helst skulle det gå bedre
end sidst mod Herlevs andethold, hvor
vi måtte gå hjem med en sæk på 9 - 1.
Bjarne viste vejen ved at besejre sin
modstander, men det blev kun
halvhjertet fulgt op.
Leif Clausen tog remis, men så kom
de dårlige resultater væltende. Winnie
tog sit overtøj og fik samtidigt ramt
lyskontakten. Det slukkede lyset hos
Leif Tange, der i næste træk overså en
mat, dog i en elendig stilling.
Ernst og Ole Lindberg tabte også inden

det gik den anden vej igen. Jeg endte i
et bondeslutspil med to fribønder,
randbønder ganske vist, men i hver sin
side...
Så sluttede Torben et flot parti med
dronningegevinst, se partiet nedenfor.
Til sidst prøvede Johan at klare sig
mod et stækt pres. Der blev mindre og
mindre plads til hans brikker og det
måtte koste.

Bjørn E

Rødovre II - Posten I: 3½ - 6½
______________________________________
Hvid:Torben M. Jensen
Sort: Jens Besser
1. e4
e5
3. Sc3 Sf6
5. d3
Sc6
7. Lb3 De7
9. a3
Le6
11. Lxc6 Lxc6
13. Sd2 Le7
15. Lxf4 Sg8
17. Lg3 f6
19. Sc4 De6
21. Df3 Lc6
23. e5
c6
25. Lxd6 Dxd6
27. d5
Tc8
29. Tad1+ Kc7
31. Sd6 a6
33. Dd6 Th7

2. Sf3 d6
4. Lc4 h6
6. h3
Sa5
8. Le3 Sc6
10. La4 Ld7
12. 0-0 Dd7
14. f4
Bxf4
16. De2 g5
18. Dh5+ Kd8
20. Se3 Le8
22. d4
Le8
24. Bxd6 Lxd6
26. Sf5 Df8
28. Bxc6 Lxc6
30. Dg3+ Kb6
32. Sxc8+ Dxc8
34. Sd5+ Ka7

35. Sxf6 Sxf6 36. Txf6 Td7
37. Dc5+ Ka8 38. Txd7 Lxd7
39. Tf8

Efter 6. runde er stillingen således i 4.
række, gruppe 1:
Hold
Posten I
Herlev II
Rødovre II
Valby III
Brøndby II
Blinde I
Ishøj II
Vanløse IV

KP
40½
35
26½
25
24½
16½
12
udg.

Altså: sikkert placeret midt i rækken,
uden reel mulighed for at rykke op og vi er jo i nederste række i forvejen...

Valby III - Rødovre II: 2½-7½
______________________________________
Martin S. Nielsen
½ - ½
Bjørn Enemark
Erik Nielsen
½ - ½
Leif Tange
Christian Borum
0 - 1
Ernst M. Hansen
Ludvig E. Koch Hansen (R) 1 - 0
Johan Petersen
Ivan Schougaard
½ - ½
Bjarne Røhder
Djoka Sepecan
0 - 1
Torben M. Jensen
Max Sohrbeck
0 - 1
Zoran Wisal (R)
Mogens Petersen
0 - 1
Leif Clausen
_______________________________________________________
I den sidste match skulle vi spille om
tredjepladsen i rækken. Herlev II var
de eneste, der kunne true Posten I ,
men de tabte sensationelt til Brøndby
II, og måtte nøjes med andenpladsen.
Trods den resultatmæssige uinteressante kamp fik vi kæmpet godt og
sluttede året af med en solid sejr 7½ 2½.
Jeg havde ikke opdaget, at Valby
startede allerede kl 19 og da jeg også
kørte sur i Valby Langgade og Vigerslevvej, havde jeg kun 45 minutter til
de første 32 træk. Derfor kneb det med
at følge med i de andres spil og referatet er under normal middel.
Jeg fik dog set, at Torben igen fik et
gevaldigt angreb som ikke levnede
modstanderen nogen chance. For de
øvriges vedkommende må jeg henvise
til tabellen ovenfor.
Min modstander spillede utraditionelt.
Jeg troede det var til min fordel, men
reelt holdt jeg kun lige akkurat sammen på stumperne. Da stillingen var
stabiliseret og samtlige lette officerer

og ét af tårnene var byttet af, tilbød
jeg remis. Det blev afslået, men et par
træk senere opgav han sine gevinstforsøg og tilbød selv remis.

Bjørn

2. holdets resultater
______________________________________
Ishøj

Blinde Br.by (Vanl) Herlev Post Valby

Bjørn Enemark
Leif Tange
Ernst M. Hansen
Johan Petersen
Bjarne Røhder
Per Kühlmann (R)
Torben M. Jensen
Zoran Wisal (R)
Ole Paag Hansen
Børge Nielsen (R)
Ole Lindberg (R)
Leif Clausen
6

5

5

-

1

3½

5½

I alt
3½
3
3
1½
3
½
3
2
2
1
3½
26

Bedste udnyttelsgrad havde Torben med 3 ud af 4. Bedst totalt set, blev første- og
sidstebræt, Bjørn og Leif med 3½ ud af 6.

Efter 7. runde endte vi med følgende stilling i 4. række, gruppe 1:

Posten I
Herlev II
Rødovre II
Brøndby II
Valby III
Ishøj II
Blinde I
Vanløse IV, udg.

Post Herlev Rød Br.by Valby Ishøj Blinde Vanl.
x
3½
6½
7½
7
8
8
6½
x
9
3½
6½
5
8
3½
1
x
7
7½
8
7
2½
6½
3
x
3
9
7
3
3½
2½
7
x
8
3½
(7½)
2
5
2
1
2
x
8
(8½)
2
2
3
3
6½
2
x
(6½)
(2½) (1½) (3½)
x

40½
38½
34
31
27½
20
18½
-

Problemhjørnet
______________________________________
V. Tinebra
2. PR Springaren 2# 1983-85

H. Fröberg
7-15 RO Deutsch SZ 1983-84

Mat i to træk

Mat i to træk

Af julenummerets to opgaver var
ovenstående den sværeste. Dens idé
(tema) er, at de to springere kæmper
mod hinanden. Altså to springerhjul.
Det er ret klart, at hvid S på d4 skal
trække, men hvorhen?
1. Sf5? Sf6, 2. Sd6# gendrives med
1. - Se8! Tilsvarende går det med:
1. Sf3? Sf6, 2. Sg5# men 1. - Sd5!
1. Sc2? Sf6#, men 1. - Sg4!
1. Sb3? Sf6, 2. Sc5#, men 1. - Sd7!
1. Sc6? Sf6 2. Ld5#, men 1. - Sg8!

Opgaven af Fröberg er en miniature,
dvs. en opgave med maksimalt 7
brikker. Det regnes for pænt og
økonomisk at kunne fremstille en idé
med så få brikker.
Ideen er her, at hvid kan få de to sorte
forsvarsbrikker til at spærre for
hinanden. Hvis det (som her) sker ved
at ofre en brik i forsvarsliniernes
skæringspunkt
kaldes
temaet
Nowotny, ellers Grimshaw.
1. Sd4? truer 2. Da1#, men 1. - LxS!
1. Sg5? truer 2. Db5#, men 1. - TxS!

Rigtigt er:
1. Se6! truer 2. De5#,
1. - Sd7, 2. Sg5#, 1. - Sh7, 2. Sc5#.

1. Se5! med varianterne
1. - TxS, 2. Da1# (sT spærrer for sL)
1. - LxS, 2. Db5# (sL spærrer for sT)

Problemhjørnet
______________________________________
Redaktionens hidtil største opgavesucces var de to totrækkere fra julenummeret. Hele tre medlemmer (Egart,
Ernst og Bjarne) sendte løsninger ind
på begge opgaver. Af de seks løsninger
var én dog forkert. Det er klaret ved at
putte 1 + 2x2 lodder i hatten og
trække en vinder blandt de fem.
Med min kone, Inge, som lykkens
gudinde fik vi trukket en vinder: ...
Ernst.
Vi siger til lykke. Det giver en flaske
rødvin ved afslutningen.

Faktisk var der en skønhedsfejl i begge
opgaver. I Tinebra-opgaven havde forfatteren en sB stående på g5 udelukkende for at forhindre dobbelt gendrivelse af 1. Sd5?
Ud over 1. - Sd8! kan 1. - Kf4! nemlig
også bruges. Den sorte bonde på g5
manglede imidlertid på diagrammet i
det tidsskrift som jeg havde opgaven
fra. Først i næste nr. stod der: +sBg5.
Dette spillede dog ingen rolle for at
kunne løse problemet.
Også Fröberg-opgaven havde lille en
plet. Den havde ikke opnået 7.-15. HO
(=Hædrende Omtale), men kun 7.-15.
RO (=Rosende Omtale)

Filip Petersen
Arbejder-Skak 1939

Chr. S. Animitsa & Galtsenko (SU)
Skakbladet 1983

Mat i to træk

Mat i to træk

”Det bedste er at spille skak. Det næstbedste er at snakke om skak!” sagde
min første læremester, Jens Enevoldsen
engang. På hans initiativ oprettede vi
for snart fyrre år siden den eksklusive
’Nimzowitsch’-klub , hvis formål var
hyggeskaksnak. Man kunne kun blive
medlem på anbefaling et medlem og
godkendelse ved de øvrige. Vi
gennemgik hverandres og andres partier, fortalte historier og rygter, analyserede og kritiserede på venskabelig
vis.
Her i Rødovre prøver vi at lave en
efterligning – på et lavere niveau godt
nok – af konceptet, for også her kan vi
få meget ud af snak om skak. Vi kalder
det vores skaksnakcafé og mødes i al
uhøjtidelighed og meget ustruktureret
når lejlighed byder sig. I princippet er
der ingen organisation eller leder, og
møderne foregår når klubben ikke har
faste runder i de interne turneringer,
fx. i uger med holdkampe eller uger med
afvikling af udsatte partier. De medlemmer der ikke er involveret i sådant
kan så møde op i caféen og få en alternativ skakoplevelse.
De der har været der har tilsyneladende
været tilfredse. Vi har gennemspillet
egne partier og fundet ud af hvordan
det skulle være gjort bedre. Vi har set
mesterpartier og lært lidt af håndværket. Vi har analyseret noget
åbningsspil. Vi har set på nogle tricky
opgaver og fået aha-oplevelsen ved
den næsten umulige løsning.

Der er tale om ratingfrit område. Man
behøver ikke være ekspert for at kunne
være med. Men flere har allerede fulgt
opfordringen til at medbringe egne
partier til dissekering og diskussion.
Nogle medlemmer har specielle
åbningssystemer, de har lovet at fortælle om. Og nogle har sikkert noget de
ikke har undret sig over eller ikke rigtigt har fattet, og som vi måske i fællesskab kan få belyst.
Men prøv nu selv at møde op – og tag
eventuelt noteringslisten fra forrige
tirsdag med, så vi kan se hvordan du
spillede! Her er to smagsprøver: Vi har
fundet sandheden om disse to slutspil,
hvor sort er i trækket: Gevinst, tab
eller remis??
(se næste side)

Diagram 1

Diagram 2

sort er i trækket: Gevinst, tab eller remis?

Bent Kølvig

K

ommercialiseringen i mange sportsgrene er ved at tage fart. Alternative
sammenslutninger konkurrerer med de gamle amatørbaserede unioner der
klamper af sted som ’professionelle’. Det skrives der om i pressen, og jeg
konstaterer at også på dette område er skakken med og endda - som førhen på forkant.
u har vi således fået den officielle nye verdensmester Anand (fra Indien –
skakspillet er vendt tilbage til sin vugge!) i FIDEs regi. Og ved siden af
Kasparov-sammenslutningen GMAs verdensmester Kramnnik, der til
manges (dog ikke egen) forbavselse snuppede Kasparovs titel i december.
Endvidere har Mesteren Kasparov efterfølgende vist, at han stadig er den suverænt
stærkeste skakspiller i verden!

N

n anden bemærkelsesværdig udvikling har vist sig her i foråret. Den store
skaknation USA var i marts værter for en landskamp mod Kina! Dette land
har gjort uhyggelige fremskridt i de sidste ti år. Det har vi set i OLresultaterne ligesom man har bemærket en række unge kinesere dukke op
og gøre sig bemærket i europæiske turneringer.

E

llerede før landskampen – fire runder á ti partier – kom amerikanske bange
anelser til udtryk: De mere eller mindre ukendte kinesiske navne havde jo
ratingtal. Og disse indikerede tilsammen en kinesisk sejr på 6-8
overskydende point! Kort sagt gik nu ikke så galt: Amerikanerne (med flere
russiske navne i øvrigt samt bl.a. et japansk og et enkelt dansk: Christiansen) spillede
over evne og tabte med ’kun’ 19-21!

A

S

e her hvordan Zhang Zhong med sort på nærmest uhyggelig måde fik
skovlen under den russisk-amerikanske Shabalov:

Hvid: Shabalov, US (2609)
Sort: Zhang Zhong, Kina (2607)
1. e4
3. d4
5. Sc3
7. Sb3
9. Dd2
11. Kb1
13. Sxc5
15. Sd5
17. c4
19. Lc3
21. g4
23. Txe5
25. Lxe5
27. Le5
29. Lc2
31. b3
33. Kb2
35. axb3
37. Td2
39. Df4

c5
cxd4
a6
Le6
h5
Tc8
dxc5
Sxd5
Le6
Lf6
g6
g3
gxh2
Dh4
Dxc4
Db4
cxb3
Tc8
Dg5
Dg5

2. Sf3 d6
4. Sxd4 Sf6
6. f3
e5
8. Le3 Le7
10. 0-0-0 Sbd7
12. Ld3 Sc5
14. De2 Da5
16. exd5 Lxd5
18. Ld2 Dc7
20. Lc2 Ke7
22. Td5 hxg4
24. Te1 Lxe5
26. Lxc7 h1D
28. Lxg6 Thg8
30. Dh2 Tcd8
32. Te2 c4
34. Lc3 Db5
36. Dh4+ Ke8
38. Da4+ Db5
40. De4

40. 42. Db4

Txc3 41. Kxc3 Da5+

42. b4
44. Ke3
46. Te2

Da1+ 43. Kd3
Dg1+ 45. Kd3
Kf8

Df1+
Tg5

42. 44. Kc3

Da1+ 43. Kd3
Dxf3+ 45. Kb2

Df1+
Tg2

0-1

Bent Kølvig

Hvornår mon Bent bruger forbogstaverne (KNEAS på forrige side) til at skrive et
ord eller to??

Redaktionen

Skakkalender
______________________________________
1. halvår 2001

Lokaler

27. marts

Vinterturneringen, manglende partier

KM, CL, GS

3. april

Vinterturneringen, manglende partier

KH, BR, GS

10. april

Vinterturneringen, manglende partier

PK, LC, GS

18. april

Vestvold holdkamp

klubben lukket 17. april

25. april

Vestvold holdkamp

klubben lukket 24. april

1. maj

Vinterturneringen, evt. manglende partier klubben åben efter aftale

8. maj

Forårsturneringen, 1. runde

MO, TM, GS

15. maj

Forårsturneringen, 2. runde

AH, OL, GS

22. maj

Forårsturneringen, 3. runde

JN, CL, GS

29. maj

Forårsturneringen, manglende partier

KH, BR, GS

Forårsturneringen, 4. runde

PK, LC, GS

Afslutning

MO, TM, GS

5. juni
12. juni
---------

7. august Alm. klubaften
Vinterturnering:
Forårsturnering:

AH, OL, GS
Start kl. 19.00
Start kl. 19.30

