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KLÅGE ORD.
De nye redaktører Bjørn og Jens byder hermed velkommen til INTERNE TRÆK i en ny og forhåbentlig forbedret- i hvert fald fornyetudgave af bladet.
Det er jo en tung arv at løfte efter Ole og Ejlert- Ejlert som så tragisk
forlod os allersidst i dette år. Vi vil gøre vores allerbedste om end i et
noget anderledes koncept. Vi håber at at I hurtigt vænner jer til vores
stil.
Vi vil bestræbe os på at udkomme ca. hver anden måned med et blad på
typisk 12 sider. For at det skal blive rigtigt godt kræver det et samspil
mellem redaktion og læsere. For at gøre dette helt klart vil jeg citere
vores store eventyrdigter H.C.Andersen. “Det er mærkeligt alt hvad
der dog kan komme op af et blækhus”. Altså skriv til bladet og vær
med til at holde sammen på Rødovre Skakklub.
Vi har i alt for mange år været forvænt af Ejlert der jo sørgede for alt
praktisk. Det siger noget om Ejlert at klubben fungerede bedre da han
ene mand klarede bedre end hvad mange nu fumler rundt med. Altså rul
ærmerne op og giv en hjælpende hånd så klubben ikke sygner hen og
forsvinder. I Ejlerts ånd - lad os vise at vi godt kan!
Det næste der sker i klubben er FORÅRSTURNERINGEN som vil
løbe af stabelen i maj måned. Husk at tilmelde jer så vi bliver rigtig
mange.
Er det ikke dejligt at foråret endelig er kommet med fuglesang og hvad
det ellers indebærer, man får ny energi- også til at skrive indlæg til INTERNE TRÆK.

BJØRN & JENS

EJLERT ANDERSEN
in memoriam

v/ Per Kühlmann

_______________________________________
Rødovre Skakklub mistede i de
første dage af 1996 sit helt
centrale og alt overskyggende
medlem, Ejlert Andersen, der har
været vores formand altid ihvertfald set fra næsten alle de
nuværende medlemmers synsvinkel; vi har ikke kendt til nogen anden formand end Ejlert.
Ejlert døde sent torsdag aften d.
4. januar på Amtssygehuset i
Herlev. Han blev 65 år. Ejlert
blev ramt af en meget stor
blodprop i hjertet. Han havde
skrantet noget i tiden omkring
jul. Havde været dårlig juleaften
og havde problemer med at være
ude i den stærke kulde. Men
mange var jo ramt af influenza i
den periode. Han var dog gået
til læge efter jul og havde fået
en henvisning til laboratoriet,
hvor der skulle foretages et hjertekardiogram. Efter en festlig
nytårsaften, hvor han havde haft
det godt, tog han op på laboratoriet onsdag d. 3. januar. Vi var
mange, der noterede os, at Ejlert
var fraværende på klubaftenen d.
2. januar. Ejlert var jo aldrig syg ihvertfald ikke så syg, at han
meldte fra til skak. Men det var
han altså dennegang. Så syg, at

han blev hasteindlagt om onsdagen direkte fra laboratoriet, efter at hjertekardiogrammet var
blevet taget. Men Ejlerts liv stod
altså ikke til at redde. Han anede
det vist nok selv, men hans død
var nådig. Han sov ind i døden.
Ejlert var i sin lange formandstid
identiteten i Rødovre Skakklub,
bæreren af dens atmosfære og
indbegrebet af dens klubånd. Ejlerts og skakklubbens liv var så
integreret, at den ene ikke kunne
tænkes uden den anden. Nu har
vi på nogle måneders afstand jo
indset, at det nødvendigvis må
være anderledes, for Rødovre
Skakklub lever selvfølgelig videre - om ikke for andet, så for at
holde mindet om Ejlert i live i al
fremtid.
Når Ejlert har været en så afgørende person i vores skakliv, så
skyldtes det hans utrolige engagement og fabelagtige arbejdsindsats. Ejlert var i sit es, når der
skulle arrangeres og organiseres.
Alt var altid tilrettelagt ned til
den mindste detalje, når Ejlert
påtog sig ansvaret. Og det gjorde han altid, når der var den
mindste chance for, at han kunne

komme i nærheden af det.
Ejlert var et utroligt varmt menneske, der simpelthen ikke kunne
lade være med at tage sig af problemer, han stødte på på sin vej.
Men Ejlert var også et
menneske, man let kom på kant
med, hvis man mente noget
andet om klubbens rette liv, end
han gjorde. Ejlert havde faste
meninger om den sag, og han var
ikke tilbageholdende med at
markere, at man da bare kunne
vælge en anden formand, hvis
man ikke kunne følge hans linie.
Hvad man følgeligt altid så
kunne! For hvem kunne tage
over efter Ejlert? Ja, det er der
så nogen af os, der har forsøgt
at gøre. At vi har været nødt til
at fordele de opgaver, som Ejlert
påtog sig alene, på 10-12 af os,
ja det siger (forhåbentligt da)
mere om Ejlert end om os.
Ejlerts skakverden gik langt udover Rødovre Skakklub. Han var
også i mange år formand for
KSU og en central person i
dansk skakliv. For os i klubben
var disse aktiviteter vel ikke så
afgørende, men Ejlert selv lagde
også sin sjæl i dem. Tro mod hele
sin integritet og hele sit væsen
nedlagde han derfor alle sine
poster i KSU, da formandsvalget i
Dansk Skakunion i 1995 forløb
på en i Ejlerts øjne kupagtig
måde, og den kandidat, som
Ejlert på hele unionens vegne

havde foreslået, tabte valget.
Som mange af os ved, har vores
skakklub ført en noget omflakkende tilværelse i mange år, hvad
klublokale angår. Heldigvis
nåede Ejlert at opleve, at hans
kamp
for
ordentlige
lokaleforhold omsider kronedes
med held. Selv boede han det
meste af livet i en 2½ værelses
lejlighed, men hans stolthed og
glæde ved at kunne byde
skakklubbens medlemmer inden
for i "Foreningshuset" stod ikke
tilbage for nogen slotsejers.
Ejlert var et af de meget sjældne
mennesker, der havde en sand
glæde ved at være noget for
andre. Han var i ordets egentlige
forstand et socialt væsen. Derfor kunne man ikke lade være
med at holde af ham og respektere ham. Ind imellem kunne man
vel ligefrem få den noget
særegne fornemmelse, at man
blev ved med at komme i
skakklubben for ikke at skuffe
ham.
Men Ejlert er ikke iblandt os længere. Vi kommer stadig i skakklubben. De fleste af os selvfølgeligt, fordi vi kan lide at spille
skak. Men det gør såmænd ikke
noget, hvis vi med os selv
tænker, at det også ville have
glædet Ejlert at se, at Rødovre
Skakklub lever og har det godt.

Kig iøvrigt engang imellem til
hans grav på Grøndalslunds Kirkegård.

Træk af bladets historie
_______________________________________
Rødovre Skakklub har eksisteret siden september 1933. Om
der har været et klubblad i alle
årene har jeg ikke kunnet opklare, men i hvert fald er der
udkommet et siden efteråret
1963: Interne træk. Vi er nu i 32.
årgang. Bladet er udkommet
med uregelmæssige mellemrum,
mest stabilt under redaktion af
Peter Rank (især) + Søren Petersen + Flemming Bruun i 197581 og under redaktion af Preben
Nielsen + Kim Andersen i 198386. Det blad, du nu sidder med,
er ikke det første i A5-format,
17. årgang havde faktisk også
dette format, det var 1980-81.

sig selv. Blandt andet har Ejlert
adskillige gange mistet tålmodigheden med diverse redaktører og
selv sendt et blad "på gaden" anonymt, om man så må sige.

Ukendte redaktører

Der har også været problemer
med årgangsangivelse og nummerering. I visse tilfælde har man
ladet årgangene følge kalenderåret, men mest normalt har været
at lade årgangene følge skaksæsonen, dvs. august - juni. Der
har da også været kludder med
numrene, nogenlunde som den
almindelige årstalsfejl i januar.
Mht. nummerering har det mest

En gennemgang af mine egne
arkiver opklarer ikke hele bladets
historie i den tid, hvor jeg har
kendt det (1972-96). Måske
mangler jeg også visse numre.
I visse perioder har der ikke
været faste udgivelsesterminer,
og det er langtfra altid, at redaktøren (-erne) har villet nævne

Interne Træks logo før 1974

normale været at tælle fortløbende inden for årgangen, men i
nogle tilfælde har man i stedet
anvendt månedens nr., måske
med den tanke, at Interne Træk
burde være et månedsblad.

vil gentage de vellykkede ting og
(forsøge at) undgå de mindre
vellykkede. Vi skulle måske tage
en liste:
 Vi vil nummerere årgange

Stofmangel


Når man blader i de gamle numre
støder man ofte på redaktørens
klagesuk: der ville komme flere
numre, hvis I ville begynde at
skrive til bladet...
Alt for ofte er bladet skrevet af
enkelt person plus redaktøren
selv og så suppleret med et par
turneringstabeller. Hvis redaktøren så får for travlt - med
studier, eksamen, arbejde, overarbejde, børn, etc. - ja, så går det
ud over Interne Træk. Et halvt
eller helt år senere ser man så en
ny optimistisk redaktion med nye
ideer og rigeligt med stof til i
hvert fald de første numre.
Bjørn
Den nye redaktion
Historien gentager sig, den nye
redaktion er naturligvis ikke anderledes end sine forgængere. Vi







efter skaksæsonerne, vi er
derfor i gang med årgang 32.
Numrene vil blive fortløbende
nummereret
inden
for
årgangen. Der er desværre
kun udkommet 2 numre
tidligere i denne sæson. Vi
starter derfor med nr. 3
Vi vil tilstræbe et blad hver
anden måned, fremover udsendt den første tirsdag i
august, oktober, december,
februar, april og juni.
Sidste afleveringsfrist for
indlæg er næstsidste tirsdag i
foregående måned
A5-format fremover
Jens og Bjørn

Holdturneringen
_______________________________________
1. holdet

2. holdet

1.rk., gr. 2
LVS2
ASK
AS04
HvS
LVS3
FS
RødS1

2. rk., gr. 4
Saxo
HeS
Tjal
ASK
RødS2
SpS
OdyS
TSF

34
10
31½
10
25½
7
23½
6
19
2
11½
0
udgået

Før sidste runde lå holdet
tredjesidst, kun et halvt point
foran LVS3, og vi skulle møde
det førende hold, der havde
dobbelt så mange point. Udsigterne til at blive i rækken var
forsvindende, selv med fuld
styrke. Da afbudene så begyndte at strømme ind, blev det helt
håbløst. Man kan ikke få point
mod topholdet ved at stille med
4 svage reserver. Vi opgav at
stille et hold og udgik dermed af
turneringen.
Bjørn

36½
36
35½
28½
25½
24½
19½
18

12
11
10
6
4
5
4
4

Trods et hold med gode ratingtal og med gode reserver lykkedes det kun holdet at opnå en
beskeden placering i 2. række.
Den sidste kamp mod Allerøds
2. hold blev også et nederlag, 35. Det skal dog bemærkes, at
Michael Garly og reserven Leif
Sørensen efter sej kamp scorede et helt point, medens Alex og
Arne fik et halvt.
Vi blev i 2. række og så må vi
håbe på bedre resultater til næste
år.
Arne

hyggelige aftener. 1. bræt Michael scorede 1½ p, Claus L. (3)
og Ernst M (2) 2 p, Per (7) 3 p,
Klaus M (6) og Jørgen (8) 3½ p,
Niels Holger (2) 4 p og Knud (5)
5 p. Det samlede resultat blev
26½ - 8, en 3. plads kun 1 p efter
nr. 2, som vi i øvrigt slog. Tak
for en god sæson, også til
reserverne og vel mødt næste år.
Knud

5. holdet
3. rk. gr. 4
VS
AlS
AmS
HvS
Saxo
SkS
RødS5

33½
30
27½
23½
21½
18
14

12
9
6
6
4
5
0

Hermed alle 5 holdkampe på en
gang, så slipper I for de enkelte
spilleres gode undskyldninger for
at det gik som det gik.
Det startede fint mod Albertslunds 2. hold hjemme, hvor vi fik
3½ point, flot drenge. Derefter
skulle vi ud og møde Vanløses
3. hold, puh ha for nogle små

lokaler i en kælder, man kunne
godt
forstå
at
der
var
rygeforbud, så det meste af tiden
stod vi ude på gangen og
brændte tobak af, men det var
ikke derfor at vi kun fik 1½
point, de var simpelthen for
stærke.
3. kamp var igen en hjemmekamp mod Hvidovres 3. hold og
vi er altså bedre med et
hjemmepublikum, så det blev til
3½ point. Derefter ude mod
Skovlundes 2. hold, vi havde nær
aldrig fundet det og da det
endelig lykkedes, var vi meget
trætte, ja som den skarpsindige
læser har regnet ud, blev det ikke
til ret meget. Hvis sandheden
skal frem, fik vi kun 2 point.
Allersidste kamp skulle foregå
ude mod Saxoklubbens 3. hold.
Nu skulle der rettes op på alle
skavanker, men da skakspillere
også er en slags mennesker, gik
det galt længe før vi skulle spille.
3 afbud lynhurtigt, med besvær
fik vi fat i 3 reserver og alle
havde fået skriftlig besked 14
dage i forvejen, men men, vi har
nok været alt for forvænt med at
Ejlert altid ringede dagen før og
sagde: har I nu husket, at I skal

3. holdet
2. rk., gr. 3
OdyS
VbS
BbvS
KS
Skak
BSF
RødS3
GSF

37
35
34
31½
30½
24
23½
8½

12
10
9
10
9
3
3
0

Sidste år blev vi nr næstsidst og
rykkede ud af rækken, men på
grund af et afbud og Ejlerts
intervention lykkedes det alligevel at fortsætte i 2. række. Vi
var imidlertid ikke blevet bedre,
så efter 6 runder lå vi tredjesidst
kun 1 p over nr. næstsidst. Vi
skulle møde rækkens nr. 1,
Odysseus, mens Brønshøj skulle
møde nr. 3. De fik 3½ p, og vi
skulle altså have 3 p for at være
sikre (det er lidt uklart for mig,
om 2½ ville have været nok, lige
mange matchpoint og 4-4 i
indbyrdes kamp, hvad mon så
tæller?). Imidlertid var Odysseus
bedre end os på alle brætter. Det
lykkedes dog Tommy at fuske
sig til et point og Rune fik vendt
en tabt stilling ved at lokke sin
modstander ind i et tidnøds-

drama, hvor Rune var hurtigst på
aftrækkeren.
Morten
var
nærmest ved det afgørende
point, men forcerede og tabte.
2-6 og exit.
Bjørn

4. holdet
3. rk., gr. 3
ISK
ASK
RødS4
Vall
K41
HeS
BbyS

29½
27½
26½
26
22½
20
16

10
8
8
8
4
4
0

Atter i år deltog holdet med
entusiasme og en flot placering
som resultat. Holdet bestod af 5
"gamle" kendinge fra sidste år,
come-back til Niels Holger, og
velkommen til de to nye, Per
Rødgård og Jørgen Holst. Vi
spillede i alt 6 matcher, og Niels
Holger, Ernst, Knud og Jørgen
var med alle 6 gange, Klaus M.
og Per de 5, Michael og Claus
L. 3 gange.
Det blev til 4 sejre og 2 nederlag, mange gode partier og

spille i morgen!!
Med stort besvær fandt vi Saxo
på Vesterbrogade, det var et
uhumsk sted fyldt med tobaksrøg og brætterne var så gamle,
at det var svært at se forskel på
de sorte og hvide felter, hvilket
ikke var nogen undskyldning for
tævene. 2 mand kom ikke, nej
ingen navne, så vi var bagud 0 2 allerede i starten. Inden længe
stod det 0 - 6, ak ja, men der var
lysning forude, holdlederen førte
med et helt tårn og 3 bønder!!
Et træk før modstanderen blev

sat mat, blev han selv sat mat,
det var næsten ikke til at bære,
nu stod den 0 - 7. Heldigvis
reddede vores 8. mand æren med
en remis, selv om det var vores
ældste spiller. Altså en numsefuld på ½ - 7½.
Alligevel, tak 5. hold, vi gjorde
vores bedste, men overmagten
var for stor. Vi kommer igen til
efteråret, stol på det.
Leif Clausen

_______________________________________

Program
30. april Forårsturneringen, 1. runde
7. maj Forårsturneringen, 2. runde
14. maj Forårsturneringen, 3. runde
21. maj Udsatte partier
28. maj Match mod Vanløse
4. juni Forårsturneringen, 4. runde
11. juni Afslutning

Vinterturneringen
_______________________________________
nr. 1 og 2 i vinterturneringen,
Frank og Lars, måtte tage til
takke med placeringer midt i
feltet. Oprykkeren Bjørn klarede
sig lidt bedre end sidst han deltog
i mesterklassen, men må nok
igen en tur med elevatoren.
Andenpladsen blev besat af Jan
Nielsen.

Mesterklassen
I mesterklassen gik det som man
skulle vente efter styrkeliste, idet
ratingfavoritten Søren lagde sig
i spidsen med fire sejre i træk og
derefter
kunne
hjemtage
klubmesterskabet med remiser i
de resterende partier. Sidste års

Lars
1. Søren Drejfeldt
2. Jan Nielsen
3. Lars Zwisler
4. Gyula Szücs
5. Leif Sørensen
6. Frank Krieger
7. Jacob Rubin
8. Bjørn Enemark

rating
2033
1945
1870
1834
1806
1863
1939
1716

forv.
5,11
4,23
3,44
3,06
2,75
3,38
4,16
1,87

1
•
0
0
0
0

1. klasse
I skrivende stund mangler der
stadig en del kampe, men alligevel kan 1. pladsen kun blive et
anliggende mellem 3 spillere,
Shi-Shin, Niels Holger og Arne.

2
•
0
1
0
1
0

3
1
1
•
0
0
1
0

4
0
•
1
-

5
1
1
1
•
0
0
-

6
1
1
•
0
-

7
1
0
0
0
1
1
•
1

8
1
1
1
0
•

Total
5,5
4
3,5
3,5
3
3
3
2,5

Shi-Shin har spillet alle sine
kampe og har opnået 6½ point
efter en god slutspurt. Kendetegnende for Shi-Shin er hans
tålmodige opbygning af spillet,
hvor han ofte i egen tidnød
formår at holde hovedet koldt og
hive hele pointet hjem. Solidt

spil!Niels Holger er turneringens
store overraskelse. Som oprykker og næstlaveste ratede var han
udset som prügelknabe, da de
fleste havde over 100 ratingpoint
mere end ham. Men Niels Holger
har gået på med krum hals og er
foreløbig turneringens eneste
ubesejrede. Med sejr i sin sidste
kamp kan han også nå 6½ point.
Godt gået!
Længe så Arne ud til at være
urørlig, da han efter 5 kampe
med sin dynamiske stil havde
opbygget et stakit, og derefter
tog på en velfortjent ferie. Efter
hjemkomsten tabte han dog en

Rating
Shi-Shin Leu
1728
Morten Rosenby
1694
Johan Petersen
1695
Jens Bager
1634
Niels Holger Nielsen 1582
Claus Larsen
Per Kühlmann
Tommy Lundsteen
1693
Jakob Enemark
1695
Arne Østergård
1651

1.r
0
0
0
1
0
1
1
1

2.r
1
1
0
0
0
1

gevinststilling mod Tommy, der
dermed sørgede for, at der stadig
var spænding om 1. pladsen.
Arne kan dog med sejr i sin sidste
kamp opnå 7 point og dermed
udelt 1. plads. Flot!
Til de knap så heldige i turneringen er der kun at sige: på med
handsken og tag skeen i den
anden hånd i næste sæson. Vel
mødt!
Tommy
(Arne vandt over Niels Holger i
sidste runde og fik således sin
udelte førsteplads, til lykke, red.)

3.r
0
0
0
1
1
1

4.r 5.r 6.r
1 - 1
1 0
0 1
0 0 0
- - 1
0 0 0
0 - 0
1 - 1
- 1 1
1 1 0

7.r
1
0
-

8.r
1
1
0
1
0
0
-

9.r Total
1
6,5
0
3 8k
3 7k
2,5
0
5,5
2
2 8k
1
6
0
5,5
1
7

▌
2. klasse
Rating
Leif Redke
1520
Klaus Mortensen
1486
Søren Tømming
1452
Henrik Juel Nielsen 1439
Zoran Wisal
Per Rødgård Hansen 1433
Jørgen Holst
1430
John Vestergård
1460
Knud Hornhaver
1452

0
1
0
0
1
0
1
-

0
1
1
1
0
0
1

0
1
1
1
0
0
0

1
0
1
0
1

1
1
0
0
0
1
1

1
1
1
0
0
0
0
1
0

1
0
0
1
0
1

Total
5
6
4,5
2,5
3,5 8k
3
1,5
4 8k
5

3. klasse
Rating
Bjarne Røhder 1414
Alex Bukrinsky 1412
Ole Pag Hansen 1411
Ole Lindberg
1335
Steen Achton
1290
Leif Clausen
1289
Børge Nielsen
1331
Bent Christensen 1339
Winnie Sørensen 1369

1
0
1
1
0
0
1
0

0
1
0
1
0

1
1
0
1
1
0

0
1
1
1
0
0
0

0
1
1
1
0
0

1
0
1
0
0

0
0
1
0
1
1
0
1

1
1
1
0
0
-

Total
4
4
3,5
5
4,5
4,5
4
2
1,5

7k
6k
7k
7k
7k

Vestvoldturneringen
_______________________________________
Visse år har vi måttet begrænse
tilmeldingerne til 28 + enkelte
reserver. Ejlert mente, at 7 hold
var maksimum - ellers ville
Rødovre Skakklub dominere
turneringen. I år var der kun 12
tilmeldinger,
det
sløjeste
fremmøde i mange år. Og så
mødte endda kun 10 op den
første aften! Hvad gik galt - jo
sidste tilmeldingsfrist var den
aften hvor listen blev sat op i
klubben. Det er simpelt hen

for dårligt - nogle må sidde med
en flov smag i munden - bedre
held næste gang.
Resultaterne:
Rødovre 1
Rødovre 2
Rødovre 3

8/24
13/24
12½/24

Ingen enkeltpræstationer - ingen
glemt - alle nævnt.

Konkurrencen
___________________________
I en mørk kælder er der en skuffe fyldt med røde, blå og grønne kuglepenne.
Hvis man skal være helt sikker på at få tre ens kuglepenne, hvad er så det
mindste antal man skal tage. Husk på at der er meget mørkt.

Løsning til Bjørn eller Jens senest 1. juni 1996.

Bents hjørne
___________________________
Her vil Bent Kølvig fremover skrive noget
om livet uden for Rødovre Skakklub.

Disketter,
tak
Når I nu kommer med indlæg til
Interne Træk, så send/aflever
dem venligst på diskette - hvis
de alligevel er udskrevet på
computer. At sidde og taste
noget ind, som allerede findes i
maskine et eller andet sted i byen,
er ret så ørkesløst. (Det er dog
ikke nogen betingelse, vi
modtager gerne indlæg skrevet
på papir med håndskrift,
skrivemaskine eller stemplede
bogstaver
fra
"mit
eget
trykkeri"). Naturligvis kommer
disketterne retur efter endt brug,
der er ikke tale om et bidrag til
redaktørernes privatøkonomi.

Tekniske oplysninger
Til orientering for nørderne
blandt jer kan vi sige, at vi kan
modtage og behandle de fleste
formater, lad os nævne DOStekstfiler, NotePad-filer, Works-

filer (tekstbehandling/regneark)
version 2.0, 3.0 eller 4.0,
WordPerfect 5.1, Word 2.0 eller
6.0, Lotus 1-2-3, og sikkert en
del andre.

Opfordring
Ovenstående skal dog ikke
forhindre nogen i at komme med
en veldrejet artikel nedkradset på

en ikke alt for snavset serviet
eller hvad der nu ellers var for
hånden. Det er Jeres blad, skriv
til det. Partier, opgaver, en
skakoplevelse, hvad I nu synes.

Bjørn

