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KLÅGE ORD
I holdturneringen ringer klokkerne nu til sidste omgang. Begge holdene ligger
næstsidst i deres respektive rækker, ikke nogen god udgangsposition. Begge kan
dog rykke én eller flere positioner op med en god indsats til sidst. Lad os håbe på
det.
Den største sensation siden jul er Leif Tanges gevinst over Bent Kølvig. Og det
trods en ratingforskel på over 600 point. Vi bringer partiet inde i bladet. Det er
naturligvis uretfærdigt over for Bent at vise hans eneste tabsparti i klubben i
længere tid, men sådan er nyhedskriterierne jo nu engang. Da Brøndby for snart
mange år siden blev slået ud af pokalturneringen af serieholdet Skagen, var der også
lange artikler i sportssektionerne.
Vi ville også gerne have vist endnu et parti med Bent i taberrollen, nemlig matchen i
Rødovre Centrum mod Brøndby-mesteren, Bo Garner Christensen, en farlig herre
med et ratingtal over 2300. Det lader sig dog ikke gøre, da notarius opgav at holde
styr på tilskuere og ur og træk og de mange gode tilbud omkring ham. Måske kan
spillet rekonstrueres, det var vist ganske spændende.
Og så er foråret ellers på vej, vintergækker og erantis har længe trodset kulden.
Krokus, tulipaner og påsken ligger ikke langt borte og lidt længere ude ligger så
Vestvold-holdturneringen, hvor vi i år er arrangør. Det bliver på to ordinære
klubaftener, vi må kunne stille 5-6 hold!

Jens og Bjørn

Rødovre I - Saxo II: 4 - 4
Der var nogen forvirring ved starten,
fordi nogle på vores 2. hold havde sat
sig forkert. Efter en del diskussion
blev resultatet, at de pågældende
satte sig rigtigt, spillene blev startet
forfra og den forbrugte tid (ca. 20
minutter) blev trukket på vores ure.
Der er sikkert mere om dette i referatet
fra 2. holdets kamp.
Bent Kølvig fik et gratis point. Hans
modstander kom ikke - fordi han var
forelsket, sagde de. En glimrende
grund! Hvad kan sådan en trædronning tilbyde? som Bent udtrykte
det. Michael Garly trak forkert og
tabte sin dame, så var dét udlignet.
Jens Akhøj fik endnu et halvt point,
som så ofte før uden at jeg fik set
hvordan det gik til. Peter Rank kom
igen ind som reserve og holdt en sikker remis med D+T+L+7B. Szücs
holdt ligeledes remis, men med væsentligt færre brikker: K+2B. Jakob
Enemark vandt - lidt heldigt - idet
modstanderen havde en prinsesse, der
kunne have afgjort. Til sidst sad
Tommy Lundsteen og forsøgte at
holde balancen mod et stærkt kongeangreb. Det lykkedes ikke denne
gang.
Jeg (Bjørn) var heldig med at få remis
efter at have haft denne stilling (efter
17. Lxf7+):

17. Ke7
19. LxL TaxL
21. Dxg5 Kc8

18. Dg6 Le8
20. Dxg7+ Kd8
22. Sxc4

De tre sidste bondeslag var næppe
gode nok. Nu er sorts konge kommet i
sikkerhed, tårnene står aktivt og spillet
er ved at vende.
22. 24. SxD

Se4
Txf2

23. De5

DxD

med remistilbud. Men efter at have
stået så pænt er det svært at se, at man
er ved at tabe. Jeg forsøgte mig med:
25. Tg1

Tc2

26. Sf3

med remistilbud, som heldigvis straks
blev accepteret. Sxc3 ser ellers rigtig
godt ud. Sjovt, at det at have haft initiativet er et plus i sig selv.

Gladsakse I-Rødovre I: 6½-1½
Ved ankomsten til Gladsakses spillested i Bagsværds gamle stationsbygning spurgte Jakob, om det ikke
var her, der nærmest kørte et tog gennem lokalet. Nej, nej, svarede jeg, det
er når vi spiller mod Jernbanen. Jakob
havde ret!
Vi havde ikke forventet så meget mod
Gladsakse, der førte turneringen efter
adskillige tårnhøje sejre. Men til at
begynde så det hele pænt ud. Efter en
time havde Jacob Rubin (R) fået
plantet en løber på 6. række og alles
stillinger så solide ud. Men efter yderligere en time havde Jakob Enemark
tabt til en frembusende prinsesse og
Tommy Lundsteens modstander havde
ofret en løber for to bønder og et
angreb, der vandt tårn for bonde.
Trods gode forsøg på at komme ind i
spillet igen går det galt til sidst for
Tommy. Og Gisli Hardarsson (R) må
opgive, bagud med to bønder i et
tårnslutspil.

I løbet af den næste time bliver også
Michael Garly spillet ud af brættet.
Men der er da også enkelte lyspunkter.
Jens Akhøj har i et stykke tid haft 4
bønder og løber mod 4 spredte bønder
og springer. Den køres hjem til et helt
point, det var to tredjedele af vores
score. Bent Kølvig står for resten ved
at holde en sikker remis, han så endda
ud til at stå en anelse bedre. Jacob
Rubin taber derimod, det var vist både
på tid og stilling.
Efter at have tilbudt remis 3 gange
undervejs sidder jeg til sidst selv og
spiller på et rent bondeslutspil: 6 bønder på hver side. Det ender jeg med at
tabe efter megen dramatik, tidsnødsproblemer for modstanderen, turneringslederfejl mv., resultatet blev en
protest, se selvstændigt referat.

Bjørn

Dramatik på bræt 8
Efter at have tilbudt remis 3 gange
undervejs sidder jeg til sidst selv og
spiller på et rent bondeslutspil: 6 bønder på hver side. Han har 2 + 4
sammenhængende bønder, over for det
har jeg 3 + 3, men af de første tre er
den ene en dobbeltbonde. Efter træk
46 har han kun 5 min. tilbage til resten
af partiet, mens jeg har 22.
Det ender dog i kaos. Jeg beskyldes
gang på gang for ikke at notere. Det
syntes vigtigere end at spille. Senere
har jeg set i reglerne:
"8.1
Under partiet er hver spiller forpligtet
til at notere sine egne og modstanderens træk, træk for træk, så klart og
let læseligt som muligt, med algebraisk notation (appendiks E) på den
noteringsliste der er foreskrevet for
turneringen. Ønsker en spiller det, har
han lov til at besvare modstanderens
træk før han noterer det. Han skal
notere sit forrige træk før han udfører
et nyt. Begge spillere skal markere
remistilbud på deres noteringsliste.
(tillæg E12) Hvis en spiller på grund
af fysiske eller religiøse årsager ikke
er i stand til at notere partiet, skal der
trækkes tid fra spillerens betænkningstid ved partiets start efter turneringslederens skøn."(citat slut)
Man må altså gerne besvare modstanderens træk uden at notere. Man må
blot ikke trække før man har noteret sit

eget foregående træk. Det havde jeg
ikke present. Om jeg har overholdt
noteringspligten efter den variant ved
jeg ikke, jeg følte mig blot irriteret
over de løbende påmindelser.
Det lykkes ham at bryde igennem hvor
han har majoritet og mit forsøg på at
bryde igennem i den modsatte side er
for langsomt pga. dobbeltbonden. I
træk 69 ofrer han sin dronning mod
min sidste bonde, som jeg netop har
ført ned. Han har endnu en bonde men kun ca. 30 sek. tilbage, jeg har 10
minutter. Nu skal vi se, om han har tid
nok til at realisere sin gevinst.
Mens jeg har fat i både min egen
konge og hans dronning, griber han fat
i sin bonde. Jeg protesterer - og Gladsakses turneringsleder, der også var
Gladsakses holdleder, giver mig ret.
Sort skal udføre sit træk først. Jeg slår
dronningen og er ved at stille den uden
for brættet, da han flytter sin bonde
frem. Jeg har endnu ikke rørt uret.
Mine protester bliver afvist, med
FIDE's regler i hånden og mens min
tid kører, afgør turneringslederen, at et
træk er udført, når brikken er sluppet.
Jeg kan trykke på uret - hvis jeg kan
nå det! Hvid kan flytte, så snart jeg har
sluppet min brik!
Spillet fortsætter endnu nogle træk,
hvor også turneringslederen nidkært
påpeger noteringspligten, jfr. ovenfor.
Jeg rejser mig og lader 4 minutter gå
så jeg kun har 5 minutter tilbage og
dermed slipper for at høre på alt det

Dramatik på bræt 8
vrøvl. Rent faktisk når jeg at trykke på
uret i den resterende del af tiden og
hvid når at sætte mat.
Efter spillet finder jeg FIDE's regler
frem og læser:
"6.7
(a) Under partiet skal hver spiller der
har udført sit træk på brættet, standse
sit eget ur og sætte modstanderens i
gang. En spiller skal altid have lov til
at standse sit ur. Hans træk betragtes
ikke som udført før dette er gjort, med
mindre trækket afslutter partiet i henhold til §5.2 eller §5.3 tiden mellem
udførelsen af trækket på brættet og
standsningen af uret betragtes som en
del af spillerens tildelte betænkningstid." (citat slut)
Derefter skriver jeg "protest" på
kampkortet.
Nu bliver jeg pludselig anklaget for
for at have generet min modstander
ved at have fremsat ukorrekte remistilbud! Jo, to gange havde jeg, i umiddelbar tilknytning til mit træk men efter at have trykket på uret, sagt "jeg
tilbyder remis". Tredje gang var på tilsvarende måde men lidt løsere, noget i

retning af "det er vel stadig remis?",
og da han så op, rettede jeg det til "jeg
tilbyder fortsat remis". I FIDE's regler
står der:
"9.1
En spiller må foreslå remis efter at
have udført et træk på brættet. Han
skal gøre det inden han standser sit ur.
Et tilbud på et hvert andet tidspunkt
under partiet er stadig gældende, men
§12.5 skal tages i betragtning. Remistilbud skal stilles uden betingelser. I
begge tilfælde kan tilbudet ikke trækkes tilbage og gælder indtil modstanderen modtager det, afslår det mundtligt, afslår det ved at udføre et træk,
eller partiet afsluttes på anden vis.
Hver spiller skal noteres remistilbudet
på sin noteringsliste med symbolet
(=)."(citat slut)
Man skal altså tilbyde remis inden
man trykker på sit ur.
Alt i alt blev det noget af en rundtur i
reglerne.

Bjørn

Sidste Nyt:
Efter en måneds overvejelser er min
protest blevet afvist.
Carsten Pedersen mener, at det ganske
vist er uheldigt, at kamplederen ikke

havde kendskab til reglerne, men at
det ikke bør komme hvid til skade.
Gladsakses resultat på 6½ - 1½ står
ved magt.

Chesster I - Rødovre I: 5½-2½
Chesster er en lille, men ret stærk
klub, der kun spiller holdkampe. Vi
mødte dem i et lille spillelokale over
AS04's lokaler på Blågårds Plads.
Lokalet havde mest lys i den ene ende,
dér spillede 1. og 2. brættet - rimeligt
nok.
Michael Garly skulle passe barn først.
Han kom efter en halv time og nåede
det hele. Dvs. parti og tidskontrol.
Ingen points dog, desværre. Bent
Kølvig måtte også nøjes med et nul
pga. en overseelse i forbindelse med
tidskontrollen. Han plejer ellers at
være solid. Gyula Szücs tabte en
officer på en binding og opgav. Også

Peter Rank måtte lukke uden points.
Og jeg prøvede at forcere i en stilling,
hvor farerne på hjemmefronten var
større end jeg troede.
På den positive side tæller Jakob
Enemarks gevinst efter at han havde
sikret sig en gratis bonde ved et
"offer" i åbningen. Og Jens Akhøj fik
et helt point ud af en stilling, der ellers
kun lignede remis. Endelig lykkedes
det nok en gang Tommy Lundsteen at
vriste et halvt point ud af en tabt
stilling. Her var det selve tiden, der var
på hans side.

Bjørn

Saxo II rykker ned, men er det os eller Musikvidenskabeligt Institut, der tager turen
med ned fra 1. række? Før sidste runde er stillingen således:

Gladsakse I
Herlev II
Tårnby I
Valby I
Chesster I
Musikvidenskab I
Rødovre I
Saxo II

M
12
6
6
6
6
4
5
3

K
33
27
26
25½
25½
21½
21
12

Sidste runde:
Rødovre I - Valby I
Gladsakse I - Herlev II
Saxo II - Tårnby I
Musikvidenskab I - Chesster I

Problemskak
______________________________________
Vi kender alle de opgaver, der står i
Skakbladet og aviserne, ja og i dette
dette blad. Hvid trækker og sætter mat
i to eller nogle gange i tre træk. Det er
problemskak i den kendteste form.
Undertiden har hvid så meget materiale, at stillingen under alle omstændigheder er vundet. Opgaven ligger så
blot i at vinde i så få træk som muligt:
det angivne antal. Nogle synes, at det
ikke har noget med skak at gøre. Men
brættet, brikkerne og reglerne er da de
samme.
Når man løser en sådan opgave, så
tænker man måske ikke på, at der findes forskellige "temaer". Man kan
kategorisere opgaverne i et stort antal
grupper, afhængigt af hvordan løsningen ser ud. Det vil jeg vende tilbage
til ved en anden lejlighed.
En gang i mellem har vi også her i
bladet været inde på andre områder,
f.eks. juleopgaven, hvor fordringen
var: hvid tager sit sidste træk tilbage
og sætter i stedet mat i to træk. Men
der er mange andre muligheder for at
stille problemer inden for de 64 felter.
F.eks. er en meget almindelig opgavetype i dag en såkaldt hjælpemat. Sort
og hvid samarbejder om at sætte sort
mat.
I hjælpematter trækker sort altid først.
En hjælpemat i to træk betyder således
to sorte og to hvide træk. Det er sædvane, at der er mindst to, gerne helt
forskellige løsninger i denne opgavetype. Vi kan se på et eksempel fra den

meget produktive svenske problemkomponist Christer Jonssons hånd:

Christer Jonsson 1993
hjælpemat i to træk, 3 løsninger

Hvis du vil prøve at løse opgaven selv,
så læg noget over det følgende, for
løsningerne kommer herunder. Sort
trækker altså først og samarbejder med
hvid om blive sat mat.
Her er der hele tre løsninger:
A: 1. e5 Sbc3 2. Lc4 Le4++
Bemærk, at e5 spærrer tårnlinien, så
springeren kan flyttes
B: 1. Se5 Sd4 2. De4 Le2++
Her er det så Se5, der spærrer for tårnlinien
C: 1. Le5 Sd6 2. Te2 Le4++
Og til sidst er det så løberen, med nok
det sværeste matbillede.

Problemskak
______________________________________
En flot opgave, der fik 5. hædrende
omtale i Dansk Skakproblemklubs 56.
tematurnering. Temaet var 2-træks
hjælpematter, hvor samme sorte linie
(her 5. række) blev afskåret to eller
flere gange. Det trækker dog lidt ned,
at mattrækket (Le4) er det samme i to
af varianterne.
Er det så rigtig skak?
Knapt nok. Her er brættet, brikkerne
og deres gang ganske vist de samme
som i almindelig skak, men der er ikke
længere kamp om at sætte mat. Der
findes også selvmat-opgaver, hvor
hvid tvinger sort til at sætte sig mat. Vi
tager lige én:

Jozef Krawczyk, Polen
selvmat i 2 træk
Her er Dd4+ hovedtruslen, men det
kræver at tårnet er væk. Altså:

1. Tf6 truer Dd4+
1. - DxD
2. Tf3+ KxT++
1. - TxD
2. Tf3+ KxT++
1. - Txc6
2. De5+ DxD++
1. - Txb4
2. Dd4+ DxD++
og Tf7/Tf8 duer ikke pga Lf7, Tf5
besvares med Txc6, Tf3 med KxT,
Tf2 med LxT og Tf1 med BxTS
Sådan kan man ændre på reglerne og
med de normale skakregler som udgangspunkt få opgaver ud af det, nogle
meget smukke. Hvis du bryder dig om
puslespil, hjernegymnastik mv. så vil
du sikkert synes om problemskak.
Er der så noget, der ligger fast? I
princippet kan man lave opgaver om
hvad som helst, men det er sjældent
der bliver ændret på bræt og brikker.
Undertiden ses opgaver, hvor man har
indført specielle brikker med andre
egenskaber, det kaldes fantasiskak
(hertil regnes hjælpematter og selvmatter ikke). For eksempel kan man se
opgaver med "natryttere", symboliseret ved en omvendt springer. Der er
noget trolddomsagtigt over disse
springere, der kan lave flere springertræk efter hinanden ad samme linie,
f.eks. fra g1 via f3 og e5 til d7, forudsat at f3 og e5 er frie. Hvis modstanderens konge står f.eks. står på a1 og
felterne b3 og c5 er frie, så vil ovenstående træk (Nd7) give skak. Denne
type opgaver ikke særligt lette!

Problemskak
______________________________________
Og hvem siger, at man altid skal spille
fremad? Kunne det ikke være interessant at se, hvordan en bestemt stilling er opstået? Jo, forudsat at dette
kun kan ske på én måde. Det kaldes
retrograd (baglæns) analyse. Der findes en del opgaver, hvor man viser en
partistilling efter f.eks. 12 træk og ønsker at få de 12 træk, som fører frem
til denne stilling.
Hvis nogen - efter denne korte introduktion - skulle have fået lyst til at
beskæftige sig mere med problemskak,

K. Fabel, 1949

Juleopgaven

så er Dansk Skakproblem Klub sagen.
Der er medlemsmøde en gang om måneden, typisk den anden torsdag. Kontingentet er kun 175 kr. om året og
medlemsbladet, der udkommer 4
gange om året er rent guf, typisk 36
opgaver til løserturneringen, plus det
løse. Det er snarere tid, man mangler!
Interesseret? Snak med Bjørn eller
ring til kassereren Steen Christensen,
tlf. 45 80 77 26.

Hvid har givet to tårne i forgave. I
diagramstillingen tager hvid nu sit
sidste træk tilbage, og i den fremkomne stilling kan hvid så sætte mat i
to træk.
Tårnet på h3 er et forvandlet tårn,
hvid har jo givet sine to oprindelige
tårne i forgave. Nu skal man blot se,
at hvid netop har rokeret. For selv om
man giver et tårn i forgave, kan man
jo godt rokere! Denne rokade tager
hvid så tilbage og rokerer langt i stedet for. Så er kongen helt ovre på c1,
det giver træktvang og mat. Og sort
stod naturligvis ikke i skak fra det
ikke-eksisterende tårn på a1.
Svindel? Ikke tale om!

Bent Kølvig besejret
______________________________________
Bent Kølvig vendte sidste år tilbage
til klubturneringerne og har siden
vundet alt i suveræn stil. Forårsturneringen 1997 med 8 af 8,
Rødovremesterskabet 1997 med 6 af
6, vinterturneringen 1997/98 med 9 af
9. Selv om hans rating har betydet, at
der højst var plads til en remis, hvis
han skulle holde sit tal.
Det var svært at se, hvem der skulle
stoppe ham. Men her lige efter nytår
fik vi svaret. Det skulle Leif Tange,
som med sit angrebsivrige spil er
farlig for enhver! Trods en
ratingforskel på over 600 fik han en
gevinst hjem. Det var noget med en
officersgevinst, fordi Bent ikke kunne
slå tilbage pga. en mattrussel. Ikke
underligt, at Leif strålede, da han
afleverede sedlen.
Leif er i øvrigt kommet særdeles godt
fra start. Ud over denne gevinst er der
også en remis mod Szücs i tasken, det
giver i alt et ratingplus på hele 40 i de
to første kampe. Godt gået!

Begge synes betænkelige
nærgående springere.
11.
13.
15.
17.
19.

ved

0-0 Sh7
12. Sh2 e5
Sf3 Sg5
14. d5
Sxf3+
Lxf3 Sa7
16. b4
Lg5
Lxg5 Dxg5 18. Sb5 Sxb5
Bxb5 Lc8
20. Dxc7

C-linien blev åbnet og Bent går på
bonderov, der er tre styks lige til at
gafle.
20. Lxh3
22. Dxb6 Tc3

21. Dxd6 Tac8

Vi skal lige se, hvordan det kunne gå
til:
1.
3.
5.
7.
9.

c4
Sf3
d4
h3
a3

Sf6
Le7
0-0
b6
a5

2.
4.
6.
8.
10.

Sc3
e4
Le2
Le3
Dc2

e6
d6
Sc6
Lb7
h6

Det
er
utroligt
så
mange
randbondetræk, der allerede er spillet.

Ups, nu ryger enten Lf3 med fortsat
mattrussel eller Tf1 gratis. Bent tabte
lysten til at spille videre.

Slagsmål i 1. klasse
______________________________________
Per Kühlmann - Bjørn Christoffersen
To af de højest ratede i 1. klasse
møder hinanden og der bliver ikke lagt
fingre imellem.
Per lægger lægger ud med en Birdvariant:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.

f4
Sf3
e4
Le2
Tb1
Dxe2
Kh1
Dxf2

c5
Sf6
g6
0-0
Sd4
h6
Sf2+
Bxg5

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.

c4
d3
Sc3
0-0
Sg5
f5
Txf2
Lxg5

d6
Sc6
Lg7
Sg4
Sxe2+
Ld4+
Lxf2

Efter denne slagserie har Per givet tårn
for springer og bonde. Begge er
utvivlsomt godt tilfredse.
Per har dog fordel af en bedre
kongestilling og det får stor betydning.
16. Kg7
18. Ld2 Bxf5
20. Bxf5 Tg8

17. Tf1 f6
19. Dg3+ Kf7
21. Dh4 Ke8

Så kom Bjørns konge i sikkerhed tilbage på felt 1, men er det godt nok?
22. Sd5
24. Te1

Kd7

23. De4

De8

Så fik Per 3 angribere på bonden på
e7, og Tg7 duer ikke som dækning
pga. Sxf6, der koster damen. I stedet
bryder Per igennem
24. Kd8
26. La5+ b6
28. Dxa7+

25. Sxe7 Th8
27. Dxa8 Kd7

og så fulgte håndklædet, der er mat i få
træk.

Bjørn

Til lykke
______________________________________

Rødovre Skakklub ønsker

Per Kühlmann
Til lykke med
de 60 år
26. marts

Vinterturneringen
______________________________________
Endnu er turneringen ikke færdigspillet. At bringe de ikke afsluttede
grupper er næppe så spændende. Det
må vente til bladet ved sæsonafslutningen.
Men i den forløbne periode har der
løbende været bragt resultater og
ratinggevinster/-tab
på
klubbens
hjemmeside. Ganske vist er det ikke

helt det samme at "rate" partierne et ad
gangen som at rate hele turneringen,
men det er ikke meget galt. Med en
smule forbehold bringes hermed de
ufuldstændige turnerings-tabeller, idet
vi blot koncentrerer os om ratingforskelle. I tabellen nedenfor har f.eks.
Szücs tabt mod Jacob Rubin, det har
kostet 16 ratingpoint.

En nærlæsning af DSU's ratingreglement (Skakhåndbogen, afsnit 4.5)
har vist, at en turneringsvinder ikke
kan tabe ratingpoints. Bent Kølvigs
tab mod Leif Tange koster således

ikke ratingspoints. Bent bliver antagelig stående på de 2281 - med mindre
selvfølgelig, at det bliver Leif Tange,
der løber med pokalen!

Mester-klassen

rating

forv.

Bent Kølvig
Gyula Szücs
Jacob Rubin
Tommy Lundsteen
Jakob Enemark
Gisli Hardarsson
Bjørn Enemark
Arne Østergaard
Leif Tange
Ernst M. Hansen
gennemsnit

2281
1914
1893
1802
1783
1760
1748
1711
1651
1645
1819

8,62
5,80
5,55
4,48
4,23
3,95
3,79
3,35
2,66
2,57

+/-24
-53
-33
6
38
26
21
-31
65
-15

I første klasse ligger Claus Larsen
forrest, med en pæn ratingfremgang.
Men jeg vil nu alligevel satse en
femmer på Klaus Mortensen, der har

BK GS
x
-3
-1
-1
-1
30

JR

TL JE GH BE AØ

3
1
1
x -16 -20 -20
8
16
x 11 -20
-21
20 -11
x
-17
20 20
x -1
17
1
x
-8 21
x
-8 -11
2 -13
10
6
4
-5 24 -9
-10

LT EH pts.

1 -30
4,0
-10
5 2,5
8
-24 3,0
11 -6
9 3,5
2,5
-2
10 3,0
13 -4
2,5
x
0,5
x 15 3,5
-15
x 1,0

flere kampe tilbage. Bjarne Røhder og
Leif Redke har sat mest til, og det er
ved at være for sent at rette op på
sagerne.

Vinterturneringen
______________________________________
1. klasse

rating

Klaus Mortensen
1614
Bjørn Christoffersen 1605
Per Kühlmann
1592
Bjarne Røhder
1590
Leif Redke
1590
Ole Paag Hansen
1545
Zoran Wisal
1525
Morten Olsen
1513
Claus Larsen
1484
John Vestergaard
*1450
gennemsnit
1551

forv.

+/-

KM BC PK BR LR OP ZW MO CL JV pts.

4,76 29
4,66 13
4,49
5
4,48 -60
4,48 -45
udg. -26
3,68 28
3,51 13
3,18 47
2,76 -4

x
-14

x
4
-11
-8

Anden klasse er næsten blevet ødelagt
af de tre frafaldne. Bedst klarer Bent
Christensen sig, han er på vej op
2. klasse
Mikkel Olsen
Torben M. Jensen
Knud Hornhaver
Magnus Nielsen
Bent Christensen
Jørgen Holst
Søren Tømming
Per Rødgaard
Dan Mathiesen
Steen Lauersen
gennemsnit

rating
1455
1454
1439
1427
1404
1403
1402
1391
*1350
*1350
1417

forv.
udg.
3,36
3,22
3,08
2,87
2,87
2,87
2,73
udg.
udg.

+/-17
-7
-4
30
63
16
-46
-39
-13
17

14
x -16
16
x
-14 -15
1
-13 -13
-12 18
19
3
-10
4

-4
14
15
x
x
18
3
19
-9

-1

x
x
18
3
4
21

x
11
8 3,5
13 12 -19 10
3,5
13 -18 -3 -4
3,0
x -18 -3 -19
9 1,5
uk -18 -3 -4 -21 1,5
x
x
x
x
x 0,0
x
x
-18 3,5
x
x -16 12 3,5
x
16
x 14 4,0
x 18 -12 -14
x 2,0

gennem rækkerne. Magnus er eneste
konkurrent til turneringssejren.

MO
x

TJ KH MN BC JH ST PR DM SL pts.

uk
x -16 14
uk 16
x -16
-14 16
x
17
17
uk 17
-14
-14
-12 -13 uk
uk

-17

uk
-17

-17
x
0
-15
-14

14
0
x
0

14
15
0
x
uk

-13
17

12
13
uk
14
uk
x
uk

0,0
2,0
uk
2,0
3,0
3,5
13
2,0
-17 0,5
uk
2,0
x
0,0
0,0

Vinterturneringen
______________________________________
I tredje klasse A ligge nytilkomne
Rasmus til at score turneringssejren.
Efter fire gevinster på stribe var jeg
blevet alvorligt bange for, at han var
blevet indplaceret for lavt. Men tab til
3. klasse A

rating

Ole Lindberg
1354
Kurt Achen
1345
Børge Nielsen
1314
Torben Madsen
1309
Steen Achton
1265
Morten Kühlmann
1254
Anders Hørby
1229
Rasmus O. Madsen *1200
gennemsnit
1284

forv.

+/-

4,27 -19
4,16 -18
3,84 -6
3,78 -5
3,30 -2
3,17 20
2,90 -26
2,58 56

Børge Nielsen og Torben Madsen satte
tingene på plads.
De øvrige har stort spillet op til det
forventede.

OL KA BN TM SA MK AH RM pts.
x

13 -17 -4
x 14 -2
-19
-13 -14
x 15
17
2 -15
x
-17
4
x -1
19
17
1
x
-10 -10
4
3 -13
21 21 -10 -11 18 17

I tredje klasse B ligger Leif Clausen,
Hans Frederiksen og Jørgen Pedersen
klart over forventet score, mens

3. klasse B

rating

Leif Clausen
1221
Winnie Sørensen
1217
Andreas Mogensen 1195
Egart Andersson
1182
Jørgen Pedersen
1166
Hans Frederiksen
1165
Poul Erik Pedersen 1153
Henrik Rasmussen *1150
Rudolf Kuniss
1146
gennemsnit
1177

forv.
4,55
4,49
4,22
4,05
3,86
3,86
3,69
3,68
3,60

+/51
-27
-33
3
32
44
-37
-55
22

10 -21 2,5
10 -21 2,5
-4 10 2,5
-3 11 3,0
13 -18 2,0
-17 2,5
x
1,0
x 4,0

Andreas Mogensen, Poul Erik
Pedersen og Henrik Rasmussen ikke
har levet op til ratingsystemet.

LC WS AM EA
x
x
-14
-13 -13
17
17
-12 18
-12 -12

14

JP HF PP HR RK pts.

13
13 -17
x -16 -16
16
x
16
x
15
-14
-13
1 -14

12
-17 -18
14
-15
x
-14
-14
16

14
x
15

13
-1
14
14
x
15

12 4,0
12 2,0
1,0
2,5
3,0
-16 4,0
-15 1,0
-15 0,5
x 3,0

Klubben på nettet
______________________________________
Hvor mange kikker mon på klubbens
hjemmeside? Ja, altså ud over de faste
medlemmer, der har internet-adgang.
Primært er oplysningerne naturligvis
for de sidstnævnte, men det jo også
tanken at andre skal kunne finde frem
til klubben ad denne vej.
For at forbedre mulighederne for at
andre skal kunne finde os er hjemmesiden tilmeldt nogle registre:






Alta Vista
Jubii
HotBot
Dit Danmark
(Rødovre Kommune)

Det skal nok udvides yderligere hen ad
vejen.

Primært er siden naturligvis for medlemmerne, en lang række faste oplysninger om klubben, navne og adresser,
turneringsresultater fra det forgangne
år, de seneste fire klubblade etc.. Desuden løbende oplysninger om klublivet og den igangværende turnering.
Siden sidst er vinterturneringen løbende blevet ratet, således at man kamp
for kamp kan følge udviklingen i sit

og andres ratingtal og hvilke kampe
der har kostet, henholdsvis givet
ratingændringer. Ganske vist er det
ikke helt præcist, det giver ikke
samme resultat at tage kampene én ad
gangen som når man tager turneringen
under ét. Alligevel giver det en god
rettesnor. Andetsteds i bladet kan man
se resultaterne for vinterturneringen,
der er ved at være afsluttet.

Er der i øvrigt interesse for at opbygge
et lille e-mail register for klubben
alene? Så vil jeg medtage det i et
kommende nummer af bladet. Da der

jo ikke findes et fælles dansk register
kan det være svært at finde adresserne.
Skriv til mig, hvis I vil være med.

Skakkalender
______________________________________
Lokaler
16. marts

Vinterturneringen, 9. runde

MO, JH

23. marts

Holdkampe, 7. runde

AH, OL

30. marts

Vinterturneringen, udsatte partier

KM, CL

6. april

Vinterturneringen, udsatte partier

KH, BR

13. april

Vestvold Holdkamp

PK, MR

20. april

Vestvold Holdkamp

MO, JH

27. april

Forårsturneringen, 1. runde

AH, OL

4. maj

Forårsturneringen, 2. runde

JN, CL

11. maj

Forårsturneringen, udsatte partier

KH, BR

18. maj

Forårsturneringen, 3. runde

PK, MR

25. maj

Forårsturneringen, udsatte partier

MO, JH

1. juni

Forårsturneringen, 4. runde

AH, OL

8. juni

Afslutning

JN, CL

Vinterturnering
FT og holdkampe

Start kl. 19:00
Start kl. 19:30

Bo vandt i Rødovre Centrum
______________________________________
Ved St. Georgsgildernes loppemarked
i Rødovre Centrum søndag den 7.
marts spilledes på ny en skakkamp på
det store bræt. Bent Kølvig stillede
igen op for Rødovre, denne gang mod
Brøndby-mesteren, Bo Garner Christensen, der som ventet var en vanskeligere modstander end sidst. Efter et
spændende parti måtte Bent give sig.

Desværre blev partiet ikke noteret ned,
men måske kan det rekonstrueres?
Arrangementet som helhed var en succes med mange tilskuere og en del
interesse for klubbens virke. Måske
ser vi nogle af dem på et senere tidspunkt. Nogle fik i hvert fald et klubblad med sig hjem.

Reservernes dag
Det blev reservernes dag på godt og
ondt!! 2-holdets holdkamp tirsdag den
19. januar 1999 mod Tåstrup III vil
sent blive glemt.
Kampen startede til tiden og de indkaldte to reserver (Flemming B. og
Leif T.) placerede sig på de pladser, de
havde fået anvist. Den indkaldte
reserve-holdkaptajn (Bjarne R.) overså
desværre, at dette også betød, at de
øvrige spillere skulle omplaceres.
Resultatet blev, at 4 af de 8 spillere
blev placeret ved forkert bord (dog
ikke reserve-holdkaptajnen !).
Fejlplaceringerne blev heldigvis opdaget ca. 5 min. efter start, men desværre gik der yderligere ca. 20-25
min., inden vi fik overtalt modstanderne til at acceptere en korrekt
placering af spillerne. Prisen blev, at
de 4 Rødovre-brætter skulle starte med
den allerede forløbne tid - omkring 30
min. - mens modstanderne startede
forfra.
Vi accepterede og heldigvis endte det
lykkeligt. Holdet vandt 6-2.
Da Ole P. glimrede ved sit fravær, indsatte vi efter en halv time yderligere en
reserve (Claus L.)
Reserverne klarede det fint (Leif T.
overså et officers-tab, så det blev kun
2-1) og det må man også sige om
resten af holdet (undtagen reserveholdkaptajnen - men hans kamp vil aldrig mere blive omtalt!). Ellers gevinst
til Ernst M., Morten O., Bent C. og
Jørgen H.

Alle sled sig til deres sejre undtaget
Jørgen H., der startede i fin stil mod en
modstander, men så gad han ikke mere
(jf. ovenfor: skulle skifte bræt, hvor
modstanderen ikke mødte op - og
dermed 1-0 til Jørgen H.)

Bjarne R.
Reserveholdkaptajn bedre held næste gang

2. holdets meriter
Fra 5 runde har vi kun resultatet,
Brøndbyvester II - Rødovre II: 6 - 2

I 6. runde kom holdet godt igen,
Rødovre II - AS04 IV: 4 - 4

måske var der ingen, der havde lyst til
at skrive referat?

men heller ikke herfra har vi noget
referat.

Også her i 2. holdets gruppe kniber det, men stillingen er mere åben. Med ekstreme
resultater kan Saxo III og Rødovre II vinde rækken sammen! Eller Hvidovre og
Glostrup kan rykke ud sammen! Mest sandsynligt er det dog, at vi kommer til at slås
for vores plads i 3. række. Før sidste runde er stillingen således:

AS04 IV
Hvidovre III
Glostrup II
Brøndbyvester II
Albertslund II
Tåstrup III
Rødovre II
Saxo III

M
8
7
6
5
6
4
5
7

K
27½
26
25
24
23
23
22
21½

Sidste runde:
Hvidovre III - Rødovre II
AS04 IV - Saxo III
Tåstrup III - Albertslund II
Glostrup II - Brøndbyvester II

Hinsides h-linjen
_______________________________________
Verdenssituationen
Det går jo forrygende godt. For
Verdens stærkeste skakspillere. Især
for ham der Garri Kasparov. Han har
jo lige vundet nok den stærkeste
turnering nogensinde i Verden. I
Linares, hvor der jo er en af de der rige
mæcener, der sætter en ulidelig masse
penge ind på god skak.
GK vandt med 2½ foran forfølgerne,
hvilket sætter en fed streg under hans
fortsatte
status
som
Verdens
stærkeste spilller nogensinde. Og
under verdensforbundets latterlige
klam-ren sig til VM-titlen. Som stadig
er tildelt Karpov, der er gledet nedad
på ranglisterne hele tiden. FIDE kan
dårlig nok arrangere den planlagte
næste VM-turnering til sommer.
Der er nemlig ikke penge i den!
Sponsorerne trækker sig. For Verdens
bedste spiller spiller ikke med.
Sammenlign venligst med første afsnit
ovenfor!
FIDE-præsident Iljumzhinov (tidligere
nævnt i denne publikation) har endnu
et troværdighedsproblem.
Pudsigt nok har dansk skak også et
pekuniært problem. Medlemstallene
er på vej ned. Færre medlemmer
betyder færre kroner. Og færre
kroner betyder

Præsidenten
mindre aktivitet. De omfattende
planer, omtalt i det obligatoriske
medlemsblad, koster penge. Derfor
skal vi alle betale en velvoksen hund
mere om året. Også vi, der bare vil
hyggeskakke.
Skyldes medlemstilbagegangen skakcomputerne? Man kan have en modstander stående på reolen klar til
kamp når som helst. Eller er det
www-nettet? En rigtig levende
modstan-der overalt på kloden. Du
behøver ikke gå ud i tirsdagsvejret!
Skal vi gøre noget ved det?

Bent Kølvig

Vi ses i klubben!

