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KLÅGE ORD 

 
 

Så blev det atter jul i den gamle skakklub med alt hvad der dertil hører. Endnu engang 

kan vi konstatere at julen nok heller ikke i år bliver hvid. Men hvad søren så sparer vi 

på varmeregningen og det helt store trafikale kaos udebliver med al sandsynlighed. 

Intet er skidt uden det er godt for noget. 

Hvad er der sket i klubben på det seneste? Ikke det store – heldigvis for intet nyt er 

som bekendt godt nyt. 

Jacob Rubin erobrede den gule førertrøje i Rødovremesterskabet – tillykke med det! 

Og Bent Kølvig har fået startet projektet "skakcafésnak", som han foreslog på 

generalforsamlingen. En spændende ide. Til gengæld må vi på grund af juletravlhed i 

dette nummer undvære hans kommentarer om verden omkring os. 

I holdturneringen får man nu to ekstra point for en vunden kamp. Det har både første 

og andetholdet udnyttet optimalt idet holdene til sammen har vundet deres fem første 

kampe, flot! (Førsteholdets tredje kamp er efter redaktionsslut.) 

Til slut ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår 

 

Bjørn & Jens 

 
 
 
 

 



Rødovre-mesterskabet  
______________________________________ 
 

Jacob Rubin blev Rødovre-mester med 

hele 2½ points over forventet score, en 

flot præstation. Szücs fulgte ham til 

dørs, men havde tabt den indbyrdes 

kamp. 

Jan havde 1½ points mod nr. 1 og 2 

men tre yderligere remis'er kostede 

ham en topplacering.  

Også Johnny Borup fra Brøndby kla-

rede sig pænt. 

 

Mester-klassen 

rating forv. +/- JR GS JN JB GH BC BE AØ points plac.

Jacob Rubin 1795 3,57 73 x 1 0 1 1 1 1 1 6 1 

Gyula Szücs 1877 4,47 32 0 x - 1 1 1 1 1 5½ 2 

Jan Nielsen 1828 3,95 31 1 - x 1 - - - 1 5 3 

Johnny Borup 1730 2,86 20 0 0 0 x - 1 1 1 3½ 4 

Gisli Hardarsson 1810 3,74 -22 0 0 - - x 0 1 1 3 5 

Bjørn Christoffersen 1751 3,09 -18 0 0 - 0 1 x - - 2½ 6 

Bjørn Enemark 1770 3,31 -55 0 0 - 0 0 - x - 1½ 7 

Arne Østergaard 1742 3,01 -61 0 0 0 0 0 - - x 1 8 

gennemsnit 1788  
 

 
 

 

Bjørn Rasmussen, som kom til klubben 

fra Vallensbæk, vandt klassen uden 

nederlag. Han fortsætter i mester-

klassen, hvor han da vist også hører 

hjemme. Klaus fulgte godt med og var 

en trussel til det sidste. 

 

1. klasse

rating forv. +/- BR KM JP NH MO BR LT EH points plac.plac.

Bjørn Rasmussen 1750 3,69 53 x - 1 - 1 1 1 x 5 1 

Klaus Mortensen 1638 2,87 50 - x 0 1 1 1 1 x 4½ 2 

Johan Petersen 1598 2,47 32 0 1 x 1 0 - 1 x 3½ 3 

Niels Holger Nielsen 1680 3,27 -8 - 0 0 x - 1 1 x 3 4 

Morten Olsen 1632 2,80 -25 0 0 1 - x 0 - x 2 5 

Bjarne Røhder 1590 2,40 -27 0 0 - 0 1 x 0 x 1½

Leif Tange 1705 3,50 -61 0 0 0 0 - 1 x x 1½

Ernst M. Hansen 1692 udg. -14 x x x x x x x x 0 

gennemsnit 1652  



Rødovre-mesterskabet  
______________________________________ 
 

 

Med en flot lang spurt strøg vort nye 

medlem Howhannes Tutundjan uden 

om hele feltet til en klar sejr. Per, som 

var ratingfavorit, endte nederst 2½ 

points under det forventede. 

Og Knud, som har haft fremgang 

gennem de sidste mange turneringer, 

måtte her nøjes med et beskedent plus 

på bare 5 ratingpoints. 

 

2. klasse

rating forv. +/- HT ZW KH TJ OP MO PK CL points plac.plac.

Howhannes Tutundjan 1450 2,68 55 x 1 - 1 0 1 1 x 4½ 1 

Zoran Wisal 1470 2,88 34 0 x 0 1 1 1 1 x 4 2 

Knud Hornhaver 1514 3,30 5 - 1 x 0 1 0 1 x 3½ 3 

Torben M. Jensen 1480 2,95 2 0 0 1 x 0 1 1 x 3 4 

Ole Paag Hansen 1466 2,82 7 1 0 0 1 x 0 - x 2½ 5 

Mikkel Olsen 1427 2,47 -13 0 0 1 0 1 x 0 x 2 6 

Per Kühlmann 1579 3,90 -73 0 0 0 0 - 1 x x 1½ 7 

Claus Larsen 1512 udg. -17 x x x x x x x x 0 

gennemsnit 1487  
 

 
 

Sidste år vandt Rune 4. klasse 

suverænt, nu gjaldt det 3. klasse, der 

fik samme tur. Et plus på 93 

ratingpoints plus bonus! 

I bunden var Rasmus og Kurt ikke i 

den forventede form.  

3. klasse

rating forv. +/- RL BC BN JV OL LC RM KA points plac.plac.

Rune L. Pedersen 1257 2,83 93 x 1 1 1 1 - 1 1 6½ 1 

Bent Christensen 1400 4,38 18 0 x 0 1 1 1 1 1 5 2 

Børge Nielsen 1303 3,32 37 0 1 x 0 1 1 0 1 4 3 

John Vestergaard 1435 4,73 -16 0 0 1 x - 1 1 0 3½ 4 

Ole Lindberg 1286 3,13 -18 0 0 0 - x 1 1 0 2½

Leif Clausen 1284 3,12 -18 - 0 0 0 0 x 1 1 2½

Rasmus Other Madsen 1315 3,45 -43 0 0 1 0 0 0 x 1 2 

Kurt Achen 1276 3,04 -53 0 0 0 1 1 0 0 x 2 

gennemsnit 1320 



Rødovre-mesterskabet  
______________________________________ 
 

Fjerde klasse blev et spændende opgør 

mellem Anders og Egart, hvor der 

måtte målfoto til. Nytilkomne Richard  

lå ellers godt i opløbet, men tabte de 

sidste to kampe. 

Flere skuffede, især Winnie og Steen, 

mens Rudolf fik fart på cyklen til sidst. 

  

 

4. klasse

rating + / - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 RX RY points korr. plac.

Anders Hørby 1169 59 - - 1 1 1 1 - 5½ 23 1-2

Egart Andersson 1142 65 1 1 1 - 0 1 x 1 5½ 22 1-2

Mogens Jeberg 1188 25 - x x 1 1 - 1 0 - 4½ 22 3-6

Morten Kühlmann 1275 -9 - - 1 0 - 1 x 1 4½ 21 3-6

Torben Other Madsen 1168 23 1 x 1 0 - 0 1 1 4½ 21 3-6

Hans Frederiksen 1172 24 x - 1 1 0 - - 1 4½ 19 3-6

Richard Horslev 1000 61 1 - 1 - 1 0 x 0 4 7 

Rudolf Kuniss 1176 -13 - 0 0 0 1 1 1 3½

Poul Erik Pedersen 1149 -6 1 - 0 1 0 x 1 0 3½

Winnie Sørensen 1275 -58 0 1 0 1 1 0 0 3 

Steen Achton 1257 -55 0 - 0 1 x 0 1 - 3 

Henrik Rasmussen 1121 -9 0 1 0 0 1 1 0 3 

Phillip Wolf 1000 -22 1 x 0 0 0 1 0 0 2 

Jonas Koch 1000 -57 0 0 1 0 0 0 0 1 

Brian Koch 1000 -28 0 0 0 x 0 0 0 0 

gennemsnit 1139  
 

 



 

 

Rødovre Open 
______________________________________ 
 

Omkring den 1. august d. å. besluttede 

jeg at finde en ny skakklub at spille for, 

idet medlemstallet i Vallensbæk Skak-

klub nu var så lavt, at der ikke længere 

var noget at hente her rent skak-

mæssigt. 

Det var godt nok med blødende hjerte 

at jeg, efter 20 års medlemskab af 

Vallensbæk Skakklub, meldte mig ind i 

Rødovre. Årsagen til at det lige blev 

Rødovre, er at mine gamle hold-

kammerater Morten og Mikkel Olsen, 

der begge tidligere har spillet for 

Vallensbæk, nu spiller i Rødovre, og så 

var det naturligvis tiltalende at 

medlemstallet var højt. 

Mine skakevner blev sat på prøve, alle-

rede første gang jeg satte mine ben i 

min nye klub, idet jeg skulle deltage i 

årets udgave af Rødovre Open. Jeg var 

blevet placeret i 1. klasse, og kunne 

konstatere at jeg var den højst ratede, 

hvilket betød en score på omkring 4½ 

af 7 for ikke at tabe rating. 

 I runde 1 skulle jeg spille hvid 

imod Bjarne Røhder, der spillede 

forkert i åbningen i en Sicilianer, 

hvorefter jeg indkasserede en bonde, 

og vandt partiet uden de store 

sværdslag. En god start på turneringen, 

der naturligvis gav selvtillid.  

 Leif Tange var modstanderen der 

sad overfor mig i runde 2, og jeg 

skulle igen tackle de hvide brikker. 

Partiet blev en miniature og følger her: 

 

1. e4 e5 

2. Sf3 Sc6 

3. d4 exd4 

4. Lc4 Lb4+ 

5. c3 dxc3 

6. 0-0 Le7 

7. Dd5, opgivet?? 

 

Hvid står bedst, men sort kan da 

kæmpe med 7.—Sh6, 8. Lxh6 - 0-0. 

Denne fortsættelse viste jeg Leif efter 

partiet, og det havde han ikke fået med 

sagde han. 

En rar fornemmelse at vinde så hurtigt, 

på den anden side så var jeg jo 

kommet for spille skak! 

 I tredje runde hed modstanderen 

Ernst M. Hansen, den eneste fra 

gruppen jeg havde spillet imod før, 

nemlig i holdturneringen, for en del år 

siden. Ernst spillede hvid, og efter et 

spændende parti, med lige chancer, 

trådte Ernst forkert ved at slå en 

forgiftet bonde, og tabte ret hurtigt. 

 Nu kommer vi til en episode i 

turneringen jeg ser tilbage på med 

mørke miner. Modstanderen var Niels 

Holger Nielsen i 4. runde, og med de 

hvide brikker kørte jeg ham totalt over i 

dragevarianten i Siciliansk, og stod tykt 

til gevinst, og så tilbød Niels Holger 

remis, hvilket naturligvis ikke er for-



 

 

Rødovre Open 
______________________________________ 
 

budt ifølge reglerne. Min overbevisning 

er godt nok at jeg ikke tilbyder mod-

standeren remis når jeg står til tab. Men 

sådan er vi jo så forskellige, og det er 

da heller ikke det jeg er rystet over, 

men det at jeg naturligvis udførte et 

træk og derved afslog remistilbuddet, 

afskrækkede ikke min modstander, der 

tilbød remis igen da det blev hans tur, 

og dette gentog sig de næste 5 – 6 

gange Niels Holger var i trækket. Jeg 

var rystet, og burde have kontaktet 

turneringslederen, idet denne form for 

chikane ikke er tilladt, men i stedet lod 

jeg mig gå på, spillede et par slappe 

træk, og så var det sgu lige pludselig 

remis, tillykke Niels Holger, din stra-

tegi lykkedes, men hvis det er måden at 

score point på, så værsgo. I øvrigt var 

Niels Holgers kommentar ved hans 

sidste remistilbud hvor han stadig stod 

til tab, ” Nu gider jeg ikke tilbyde dig 

remis mere” ja jeg har altid opfattet 

skak som en gentlemansport, men jeg 

skal nok bare revidere min opfattelse, 

til at det er en kampsport! 

 I 5 runde blev jeg totalt nedspillet 

af Johan Petersen efter at have spillet 

meget dårligt med de sorte brikker. 

Men da Johan spillede et meget passivt 

dronningetræk, hvor han kunne have 

vundet en officer i stedet, fik jeg chan-

cen for modspil, og efter at have vundet 

en kvalitet kom hele pointet hjem til 

mig. Ikke helt fortjent, kom igen Johan. 

 Klaus Mortensen var modstan-

deren i 6 runde, og det var en slags 

finale, idet Klaus kun var et halvt point 

efter mig. Jeg havde de sorte brikker, 

og det blev en Budapester-gambit, der 

aldrig nåede ud over remisgrænsen, 

Klaus tilbød. 

I finalerunden skulle jeg spille hvid 

imod min gamle ven Morten Olsen, og 

jeg regnede ikke med at han kunne 

overraske mig i åbningen, idet vi har 

spillet meget lynskak privat. Men alli-

gevel forberedte jeg mig hjemmefra på 

Skandinavisk, idet jeg ved at Morten 

ynder denne åbning med sort. Det blev 

en Skandinaver, hvor jeg fik en 

kæmpespringer på g5, og den kunne 

Morten ikke holde væk i længden, 1–0. 

Som det kan ses af resultattabellen 

andetsteds var det nødvendigt at vinde, 

idet Klaus ligeledes vandt i sidste 

runde. 

 

Set i bakspejlet er jeg meget tilfreds 

med at jeg vandt turneringen, og nu 

venter jeg spændt på både hold-

turneringen og den kommende vinter-

turnering. 

 

Bjørn Rasmussen 
 



 

 

Fra "onkel" Kurts dagbog 
______________________________________ 
 

 

Fra "onkel" Kurts dagbog, oktober 2000 

 

(ikke skakrelateret ... og dog) 

Jeg funderede over vittigheders oprindelse (You know: så at sige samtlige vitser man 

har hørt eller genfortæller, er "gengangere"), men efter megen tænkning fandt jeg selv 

på een (og jeg har -bortset fra talemåder - så at sige aldrig fundet noget særligt nyt) --- 

(mine venner finder den morsom) så her er den: 

(mandag aften) To døgnfluer møder hinanden - bliver forelskede --- og den ene siger: 

"Du-øh - ska´du lave noget på lørdag?!"  

(essensen: at nytænkning er en mangelvare - også i skak - i al almindelighed) 

 
"onkel" Kurt 

 
 

 

 

 



 

 

Katastrofen 
______________________________________ 
 

Børge Nielsen hvid  

Leif Clausen meget sort. 
 

1: e4 e5 

2: Sf3 Sc5 

3: Sc3 a6 

4: d4 dxe4 

5: Sxd4 Sge7 

6: Lg5 g6 

7: Sd5 

 

Nu ramler det!!!!! Leif trækker d6,  

smid ham ud af klubben 

 

8: Sdf6  

 

godnat ole!!! 

Ingen har siden set Clausen 

 

 
 

Leif C. 

 
 
 

Selvmat i 8 træk, Leif fortjener en flaske rødvin til trøst!



 

 

Mod formanden 
______________________________________ 
 

 

Som sædvanlig, er det altid svært at 

spille mod selve formanden. Denne 

glæde havde jeg i mit sidste parti i 

Rødovre Mesterskabet, og alt andet 

end sejr ville betyde at jeg kun ville 

ende på 1 point? Så presset på mine 

egne skuldre var stort, og Knud er jo en 

gammel rotte, som man ikke, så nemt, 

kan løbe om hjørne med. 

 

Partiet forløb således : 

 

Mikkel Olsen – Knud Hornhaver 

 

 1. e4 e5  2. Sf3 d6  

 3. d4 exd4  4. Sxd4 Sf6  

 5. Sc3 g6  6. Lc4 Lg7 

 7. Le3 0-0  8. Dd2 Te8 

 8. f3 a6  

 

Her ser jeg mit snit, i de følgende træk, 

til at “lokke” Knud ud i at jage min 

hvide løber. Jeg har et offer i bag-

tankerne. 

 

 9. 0-0-0?! b5  10.Lb3 c5 

11. Sdxb5 axb5 12.Lxc5 

 

Min stilling ser, for mig, nogenlunde 

ud. Jeg får 3 (sandsynligt 4) bønder for 

min tabte officer. Og med 3 sammen-

hængende fribønder på dronningefløjen 

(efter tab af sorts 4. bonde), er jeg til-

freds med denne stilling. 

 

 
 
 

Partiet havde indtil videre varet ca. 40 

min. i alt, og her måtte Knud ud i en 20 

minutters tænkebox før han trak næste 

træk. 

 

12. - Da5?  

 

12. -, Sbd7 13. Lxd6 havde nok givet 

en bedre stilling for sort, dog stadig 

med lige materiel, og hvid med mest 

spil på dronningefløjen, og klar til 

angreb på kongefløjen. 

 

13. Dxd6 Lf8?  

 

Stiller springeren på f6 i slag, med 

mulighed for efterfølgende: 14. Dxf6 

Lxc5, 15. Dxf7+ Kh8, 16. Dxe8+ Kh7 

og sort er en kvalitet + 4 bønder 

bagud?? 



 

 

Mod formanden 
______________________________________ 
 

 

14. Dxf6 Le6 15. Ld4!  

 

 

 

Direkte mattrussel på h8. 

 

15. - Lh6+   

 

Sorts eneste mulighed. 

 

16. Kb1   

 

 

Og hvad skal sort så gøre. Hans eneste 

mulighed for at undgå direkte mat på 

h8, er Kf8, meeen..... 

 

16. - Kf8 17. Dh8+ Ke7 

18. Lc5#  

 

De efterfølgende analyser af partiet, 

viste at hvid, ved rigtigt spil, højst 

sandsynligt kommer til at få en bedre 

stilling på grund af de gode bønder på 

dronningefløjen, og angreb på konge-

fløjen. 

 

Det er altid rart at vinde over Knud, 

men som Kølvig sagde efter partiet: 

Man skal tabe til formanden, og spille 

remis med kassereren, så er man stadig 

velkommen i klubben !!!  Det må jeg 

have i tankerne næste gang jeg skal 

spille mod Knud. 

 

Mikkel Olsen 

 
 
 



 

 

AS04 III - Rødovre I: 2½ - 7½ 
______________________________________ 
 

Bents referat  

 

Så er holdturneringen i gang. Mandag 

den sjette november startede første-

holdet mod AS04. På Blågårds Plads. 

Dog ikke deres førstehold. Men lige-

som de øvrige klubber i vores række, 

som vi rykkede op i, kan de stille med 

pæne navne på topbrætterne. F. eks. 

Henrik Andersson på bræt 5, som vores 

Tommy Lundsteen fik fornøjelsen af, 

og min modstander på førstebrættet, 

Henrik M. Hansen. 

Ham var jeg noget betænkelig ved. Og 

jeg havde planlagt at spille ret for-

sigtigt. At jeg skulle komme til at vinde 

over ham i bare 12 træk kunne jeg dår-

ligt have forestillet mig. Hvis han efter 

mit 1. e4 havde valgt det franske for-

svar med 1. - e6, havde jeg overvejet 

at bytte bønderne med det meget 

remisagtige spil, der næsten altid føl-

ger. Men det gjorde han ikke. Hans 

svar var 1. - e5, og så begyndte jeg at 

tænke på spansk som i Kramnik - 

Kasparov. Derfor 2. Sf3, udført med 

en bestemt mine, så han kunne se (tro), 

at jeg havde noget parat til ham. 

Og så kom 2. – d6, som fik mig til at 

trække på smilebåndet. Sidste sæson 

spillede jeg seks partier (kun), hvoraf 

de fem åbnede med disse træk. 

Philidors forsvar. Over to hundrede år 

gammel åbning. 3. d4 Sf6. 

Nimzowitsch's træk, som jeg også selv 

plejer at bruge. Hovedvarianten er nu 4. 

Sc3. Men jeg ville lige teste en anden 

mulighed, som jeg ikke selv er begej-

stret for at få med sort: 4. dxe5 Sxe4 5. 

Sbd2!. Nu er 5. – Sc5 sandsynligvis 

sorts bedste, men afbytningen er nok 

også spillelig. Min modstander tænkte 

opmuntrende længe, så det var klart, at 

han var på ukendt vej. 

5. – Sxd2 6. Lxd2 dxe5? Nåda. Hvor-

for er dette så fristende? Måske fordi 

man tror, hvid skal slå igen. Min gamle 

teoribog fra 1955 nævner ikke de langt 

bedre træk Sc6 og Le7, hvorefter sort i 

ro og mag får brikkerne ud, og hvid på 

et eller andet tidspunktmå bytte bøn-

derne. Nu derimod kunne jeg overraske 

ham med "gambitten" 7. Lc4!, der med 

den alvorlige trussel 8. Sg5 giver sort 

store problemer, f. eks. 7. – Le7 8. 

Sxe5 0-0 9. Dh5 De8 (9. – g6 10. Sxf7 

Txf7 11. Lxf7+ Kxf7 12. Dxh7+ etc.) 

10. 0-0-0 med hvid fordel. 

HMH kom omsider med det lidt banale 

7. – Ld6, og jeg behøvede ikke lang tid 

til at finde på 8. Sg5, hvorefter der var 

tid til en lang spadseretur. Han kunne 

sikkert hurtigt se, at 8. – 0-0? 9. Dh5 er 

ubrugeligt, så tiden (25 minutter) gik 

med at bekvemme sig til det eneste, 

men tudegrimme træk 8. – Le6. Han 

må give overskudsbonden tilbage og 

tillade en hvid officer på e6. 

 

Så måtte jeg også i gang med at tænke. 

Partiets eneste tænketur kom til at vare 

13 minutter og handlede om at vælge



 

 

AS04 III - Rødovre I: 2½ - 7½ 
______________________________________ 
 

den rigtige brik. Begge muligheder er 

tiltalende. 

 

 
 

Jeg beregnede således 9. Sxe6 fxe6 10. 

Dh5+ g6 11. Dh3 Sd7 12. Lxe6 De7 

13. 0-0-0 0-0-0 med pænt spil. Omsider 

valgte jeg det andet, der indeholdt 

nogle dobbelttrusler: 9. Lxe6! fxe6 10. 

Dh5+ g6 11. Df3. Mat på f7 og slag på 

b7 (samt evt. a8). Det relativt bedste, 

11. – Kd7 12. Sf7 taber kvalitet. Der 

kom 11. – Dd7 12. Dxb7, hvorpå han 

opdagede, at 12. – Dc6 nok redder a-

tårnet, men efter 13. Dc8+ taber det 

andet. Det ville han ikke spille mere på, 

så 1-0. Hele partiet varede under en 

time (0:19-0:35), og jeg kunne 

betragte de øvrige partier, hvor Peter 

Rank hurtigt fik en remis, og Bjørn, 

vores nye holdleder, var ved at kvase 

sin modstander med den gamle 

Marshall-gambit.  

Bent Kølvig 

 

 

 
 

 

Redaktørens noter 

  

Bent Jørgensen fortæller, at han var lidt 

heldig op mod tidskontrollen, idet hans 

modstander faldt i en fælde og blev sat 

mat. Szücs tabte, mens Jacob Rubin 

fortsatte det stærke spil fra Rødovre-

mesterskabet med endnu en gevinst. 

Gisli tilbød remis, en anelse i under-

kanten, mod en af klubbens gamle 

venner, Eigil Johansen, 80 år og stadig 

en farlig spiller. Og Tommy, som ikke 

har spillet længe, var godt tilfreds med 

at holde remis for klubben. "Jeg 

lavede ellers nogle gode fælder, men 

han hoppede ikke på dem!".  

Bjørn E.

 



 

 

AS04 III - Rødovre I: 2½ - 7½ 
______________________________________ 
 

Holdlederens referat 

  

Jeg er den nye holdleder for 1. holdet, 

der netop er rykket op i 1. række og her 

følger et kort referat fra holdets første 

match mod AS04. 

Bent Kølvigs parti er allerede vist og 

kommenteret, men det er jo altid rart 

for de øvrige på holdet at han viser 

vejen, godt gået Bent. 

Peter Rank var næste mand der var 

færdig, efter en meget hurtig remis. 

Peter fortalte at han ikke havde spillet 

så meget i den seneste tid og derfor var 

meget tilfreds med remis. 

Eneste tab var Gyula Szücs, der måtte 

ned efter dårligt åbningsspil. 

Bent Jørgensen, der ligesom jeg selv 

kommer fra Vallensbæk Skakklub, 

snød sin modstander, der spillede helt 

forkert i rasende tidnød, hvor han 

overså en mat i to træk. 

Tommy Lundsteen, der var reserve, 

spillede remis, på trods af en officer for 

lidt, men modstanderens kongestilling 

var meget luftig. 

Jacob Rubin, der var reserve, stod 

meget læn-ge i underkanten, med en 

bonde mindre, men modstanderen 

pressede for hårdt og Jacob vendte det 

hele til sin fordel. 

Mit eget parti var ret spændende: 

Mashallangrebet i Spansk, som jeg 

stiftede bekendtskab med for ca. 20 år 

siden, i en hurtigturnering i Tåstrup, 

hvor jeg fik store klø med de hvide 

brikker. Pga. de klø besluttede jeg mig 

dengang for at studere åbningen 

nærmere. og jeg har ikke tabt et parti 

med den åbning siden. Her følger 

partiet: 

 

 

Svend Erik Hansen, AS04 III 1666  

Bjørn Rasmussen, Rødovre I 1724 

 

 1. e4 e5  2. Sf3 Sc6 

 3. Lb5 a6  4. La4 Sf6 

 5. 0-0 Le7  6. Te1 b5 

 7. Lb3 0-0  8. c3 d5!? 

 

 
 

 

 9. exd5 Sxd5 10. Sxe5 Sxe5 

11. Txe5 Sf6 

 

De fleste spiller 11. - c6, men jeg kan 

bedre lide teksttrækket, som var Frank 

Marshalls oprindelige træk. 
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12. d4 Ld6 13. Te1 

Her kan også spilles 13. Te2 

 

13. - Sg4 14. h3 Dh4 

15. Df3 

 

15. hxg4 Dh2+ 16. Kf1 Dh1+ 

17. Ke2 Lxg4+18. Kd3 Lf5+ 

19. Kd2 Lf4+ 20. Te3 Dxg2 

21. De2 Lg4 22. Ld5 Lxe3+ 

23. Dxe3 Dxe5 

 

15. - Sxf2! 

 

 

 
 

 

16.Tf1 

Det går ikke at spille  

 

16. Dxf2 Lh2+ 17. Kf1 Lg3! 

 men teksttrækket duer heller ikke. 

16. Ld2! eller 16. Te2 

 
16. - Sxh3 17. gxh3 Lxh3 

18. Lf4 Lxf1 19. Lxd6 cxd6 

20. Dxf1 Tae8 21. Sd2 Te3 

Jeg kunne have afgjort partiet således: 

 

21. - Dg5+ 22. Dg2 Dxg2 

23. Kxg2 Te2+ 24. Ld5 Dg4+ 

25. Lg2 Tfe8 26. Sf3 Dg3 

Nu er hvid næsten i træktvang! 

27. Kh1 var eneste mulighed selv om 

stillingen er tabt. 0 - 1  

 

Bjørn R. 
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Rapport fra holdlederen.  

 

Den 21 November 2000 mødte 1. 

holdet Valby 1 på hjemmebane. 

Bent Kølvig vandt en bonde langt 

henne i partiet, men det var ikke nok i 

et dronningeslutspil, remis. Jens Akhøj 

så længe ud til at stå noget presset, men 

efter at næsten alle officererne var 

byttet, vandt Jens en bonde, men idet 

remis var nok til at give os sejren,     

så: ½ - ½. 

Bent Jørgensen blev snydt i åbningen i 

en spanier, men på trods af et stort 

tidsforbrug, lykkedes det ved godt 

midtspil, og modstanderens uforklarlige 

dronningetræk, Bent at vinde i over-

bevisende stil. Godt kommet igen Bent. 

Peter Ranks modstander brugte utrolig 

meget betænkningstid, så på et 

tidspunkt tog Peter fat i mig, og gjorde 

opmærksom på at nu kørte han løs til 

den bitre ende. Det gik meget fint,       

1 - 0. Guyla Szücs havde problemer 

med udviklingen af sine brikker på 

dronningefløjen, men det hele ebbede 

ud i endnu en remis. 

Morten Lundsgaard brugte meget 

betænkningstid på at finde den rigtige 

plan, og jeg blev helt nervøs på hans 

vegne, idet jeg var i tvivl om han ville 

nå tidskontrollen. Men pludselig tilbød 

hans modstander remis, og så, ja ½ -½. 

Morten stod en anelse bedre i 

slutstillingen. Eneste tab var Gisli 

Hardarsson, der kom i tidnød, og 

mistede et par bønder i et vanskeligt 

springerslutspil. 0 - 1. Mit eget parti 

blev remis. Åbningen var nordisk 

gambit, men min modstander valgte 

klogt nok at give bonden tilbage, og så 

var der ikke meget i det. Da min 

modstander tilbød remis, og vi begge 

kun havde ca. 10 minutter tilbage til 8 

træk, før tidskontrol, tog jeg imod. 

Slutresultat: 6½ - 3½. 

 

 

hvid: Erling Nilsson, 1890 

sort: Bent Jørgensen, 1942 

 

 1. e4 e5  2. Sf3 Sc6 

 3. Lb5 a6  4. La4 Sf6 

 5. 0-0 b5  6. Lb3 Le7 

 7. Te1 0-0  8. d4 exd4? 

 

8. - d6, eller 8. Sxd4 er hvad teorien 

foreslår! Men Bents modstander 

udnytter ikke denne unøjagtighed 

optimalt. 

 

 9. e5 Se8 10. Sxd4 Sxd4 

11. Dxd4 c5 12. De4 Tb8 

13. c3 

13. c4 er mere aggressivt 

 

13. - Lb7 14. Dg4 d6 

15. f4?! 

 

15. Lf4 var en mulighed, for at udvikle. 

15. e6 var et andet interessant træk. 



 

 

Rødovre I - Valby I: 6½ - 3½ 
______________________________________ 
 

15. - Lc8 16. Dh5 g6 

17. Df3 Sg7 

Bent har brugt meget tid, men har fået 

bragt stillingen helt i balance. 

 

18. Sd2 dxe5 19. fxe5 c4 

20. Lc2 Lc5+ 

20. f6 er en anden fin fortsættelse. 

 

21. Kh1 Lb7 22. Dg4?! 

22. Le4 må være bedre, hvid bruger 

mange træk på at flytte rundt på 

dronningen. 

 

 
 

22. - h5 23. Dg3 h4 

Hvids brikker er ikke koordineret 

ordentligt, sort har fint spil, se lige et 

løberpar! 

 

24. Dg4 Lc8 25. Df4 Sh5 

26. Df1? 

 

26. Dh6 Te8 27. Sf3 Lf8 

28. Dg5 Dxg5 29. Lxg5 h3 

30. Le4 

og stillingen er helt lige. 

 

26. - h3 27. Le4 hxg2+ 

28. Dxg2 Kg7 29. Sf3 Th8 

30. Bg5 

Endelig kom den ud. 

 

30. - Db6 31. Tad1 De6 

32. Ld5 Dg4 33. e6?? 

Bents modstander får et såkaldt 

blackout, dette taber omgående  

 

33. Dxg4 Lxg4 34. Kg2  

og stillingen er omtrent lige. 

 

33. - Sg3+ 34. Dxg3 Dxg3 

0-1  

Bjørn Rasmussen 
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Bents referat: 

 

Ny Storsejr! 

Førsteholdet var igen i kamp tirsdag 

den 21. november – hjemme. Valby 

slog vi jo sidste år, men det var deres 

andethold. Nu er vi rykket op og mødte 

førsteholdet, og det var ingen dårlig 

modstander, selv om deres to top-

brætter havde meldt afbud. Det blev 

nogle meget hårde partier, og ret mange 

blev remis efter gensidige genvordig-

heder. Navnlig Akhøjs parti var op- og 

nedture på stribe, men det endte da 

godt. 

Men inden da havde Bent Jørgensen 

udstået mange kvaler på gunstigste vis 

ved i egen tidnød at have overlistet 

modstanderen på det grusomste! Der 

var også tre remiser efter et par timers , 

og med yderligere en gevinst havde vi 

så 3½ pts., da undertegnede skulle tage 

en rask beslutning. For med yderligere 

en gevinst ville vi også få de to bonus-

point. I vores skaksnakcafé havde jeg 

fortalt, at årsagen til, at jeg nødig spil-

ler dronninggambit som sort, er afbyt-

ningsvarianten: 1. d4 d5 2. c4 e6 3. 

cxd5 exd5, hvor det er næsten umuligt 

for sort at hive en gevinst hjem. Allige-

vel spillede jeg dronninggambit med 

sort i håbet om, at modstanderen, som i 

øvrigt hed Jan Morville Schrøder, ville 

undgå det lidt forfladigede spil. Men 

han slog skam på d5, og selv om jeg 

spillede en halvfjerds år gammel opstil-

ling – spillet af folk som Keres og 

Ståhlberg – og fik udlignet, og selv om 

han lavede et par slappe træk og brugte 

ret lang tænketid, fik jeg kun en lille 

fordel og kom så til denne stilling:  

 

 
 

Her begynder så det egentlige parti. 

Træk som g5 og Df6 kom på tale, men 

tiltalte mig ikke. Så hårdt skal man ikke 

satse på at få tre point! Så hellere et 

dameslutspil med en lille fordel. Den 

vigtige remis, der med de nye regler 

ville give halvandet point, skulle være 

sikker. Altså en afviklingskombination: 

 

26. - Txf3!  27.Txf3 

Men selvfølgelig ikke 27. gxf3? Dg5+ 

efterfulgt af en grim springerskak! 

 

27. - Txf3 28. Dxf3 Sd2 

29. Dd1 Sxb1 30. Dxb1 De2!
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Sådan! Gamle minder om geniale 

dronningslutspil i trediverne af de 

gamle kæmper Maroczy og Kashdan 

trængte sig på. Den sorte dame domi-

nerer. 

 
31. Dc1 

Han var også i tidnød og skulle gøre to 

træk på ét minut. 

 

31. - Dd3 32. De1 

Hov, jeg troede, den skulle til a1 og 

dække mat og bønder, men efter 32. 

Da1, Dd2 ville hele hans dronningfløj 

incl. dronning være lammet, og min 

konge kunne komme frem – måske 

endda over b6 til c4! Men nu? Selv-

følgelig ville Kashdan have spillet 32. – 

Kf7, hvorefter 32. Da1 var tvang. Men 

vi unge stoler jo mere på egne evner 

end på de gamles råd. 

 

32. - Dxd4? 

Han skal nemlig ikke tro, jeg er bange 

for hans remis-skakker! Men i bag-

klogskabens lys ser man, at det igen er 

et brud på den gamle læresætning om 

ikke at foretrække materiel for domi-

nans! "Masse for kraft", som vistnok 

Nimzowitsch udtrykte det. 

 

33. De8+ Kg7 34. Dd7+ Kh6 

Her havde jeg "beregnet" sådan noget 

som 34. h3 De4 35. Dxb7 d4. Men 

med den nye halve times betænknings-

tid tillagt gav hvid sig tid til at finde 

den næsten geniale 

35. g4! 

Det rystede min selvtillid. For det før-

ste havde jeg nu ikke muligheden for at 

redde b-bonden med 34. – Dg7? p.g.a. 

35. g5+! Værre var det, at min konge 

kom til at stå udsat. Bedst var nu nok 

34. – Kg5 35. h3 Kf4 eller 35. – h6. 

Men kunne det vindes nu? Og var det 

nødvendigt? Jeg kiggede mig lidt om-

kring. Akhøj havde styr på sine sager 

nu, og Gisli Hardarsson havde en stil-

ling, som var en sikker remis, med-

mindre en af parterne satte noget over 

styr i et gevinstforsøg. Altså kunne jeg 

selv nøjes med remis! 

 

35. - De4? 

Kom bare an. Min konge klarer sig 

selv! 

 

36. h4! d4 

En hurtigløber? 

 

37. Kh2! 

Det ene stærke træk efter det andet. 

Han har en slags matangreb. 

 

37. - De5+ 38. Kh3 

Men han har kun fem minutter tilbage 

til resten af partiet. 

 

38. - g5 39. h5 Df6 

40. Kg2 b6 

Sidste chance. 

 

41. a4! c5? 42. b5? 

Puha! Der glemte jeg, at han kunne 
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have spillet 42. a5!, f.eks. 42. – cxb4 

43. axb6 Dxb6 44. De7. Heldigvis 

havde han ikke tid til at finde det! 

 

42. - axb5 43. axb5 c4 

44. Dc6! Kg7 

Så er der ikke meget mere spil. 

 

45. Dd7+ Kg8 46. De8+ Kg7 

47. Dd7+ 

 

 

og remis. Selvfølgelig kunne jeg have 

prøvet ham og hans tre resterende 

minutter med 47. – Kf8 48. Dc8+ Ke7 

49. Dc7+ Ke8 50. Dc8+ (ikke 50. 

Dc6+? Dxc6) Dd8, men der er stadig 

skakker, som ikke kræver lang 

betænkningstid. Men tænk, om partiet 

havde været det sidste afgørende for 

holdsejren! 

Bent Kølvig
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15/12-99 +/- Bon.28/5-00 +/- Bon.22/11-00 Års +/-

Bent Kølvig 2298 2298 2298 

Jens Akhøj Nielsen 2070 2070 2070 *

Søren Drejfeldt 2045 2045 2045 *

Bent Jørgensen 1942 1942 

Peter Rank 1915 1915 1915 *

Gyula Szücs 1911 -34 1877 32 1909 -2 

Jacob Rubin 1795 1795 73 15 1883 88 

Jan Nielsen 1828 1828 31 1859 31 

Jakob Enemark 1836 1836 1836 

Tommy Lundsteen 1856 -33 1823 1823 -33 

Michael Garly 1815 1815 1815 *

Morten Lundsgaard 1815 1815 1815 

Leif Sørensen 1808 1808 1808 

Gisli Hardarsson 1784 26 1810 -22 1788 4 

Jørgen Larsen 1780 1780 1780 *

Bjørn Rasmussen 1724 53 1777 53 

Frank Krieger 1770 1770 1770 *

Kim Andersen 1768 1768 1768 *

Johnny Borup 1730 20 1750 20 

Bjørn Christoffersen 1760 -9 1751 -18 1733 -27 

Bjørn Enemark 1766 4 1770 -55 1715 -51 

Klaus Mortensen 1599 39 1638 50 1688 89 

Ernst M. Hansen 1666 26 1692 -14 1678 12 

Niels H. Nielsen 1716 -36 1680 -8 1672 -44 

Arne Østergaard 1656 61 25 1742 -61 -10 1671 15 

Michael Rosenby 1655 1655 1655 *

Morten Rosenby 1645 1645 1645 *

Leif Tange 1711 -6 1705 -61 1644 -67 

Johan Petersen 1610 -12 1598 32 1630 20 

Flemming Bruun 1649 -28 1621 1621 -28 

Morten Olsen 1581 51 1632 -25 1607 26 

Bjarne Røhder 1482 73 35 1590 -27 1563 81 

Jens Bager 1562 1562 1562 

Leif Redke 1561 1561 1561 

Knud Hornhaver 1489 25 1514 5 1519 30 

Tutundjan Howhannes 1450 55 1505 55 

Zoran Wisal 1518 -48 1470 34 1504 -14 

Magnus Nielsen 1505 -7 1498 1498 -7 

Claus Larsen 1513 -1 1512 -17 1495 -18 

Per Kühlmann 1618 -39 1579 -73 -15 1491 -127 

Torben M. Jensen 1507 -27 1480 2 1482 -25 
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15/12-99 +/- Bon.28/5-00 +/- Bon.22/11-00 Års +/-

Ole Paag Hansen 1466 0 1466 7 1473 7 

Rune L. Pedersen 1094 98 65 1257 93 100 1450 356 

John Vestergaard 1424 11 1435 -16 1419 -5 

Bent Christensen 1439 -39 1400 18 1418 -21 

Mikkel Olsen 1438 -11 1427 -13 1414 -24 

Bo Lindberg 1202 126 75 1403 1403 201 

Mehmet Catal 1374 28 1402 1402 28 

Carl Gunnar Dalsgaard 1380 1380 1380 *

Jørgen Holst 1377 -28 1349 1349 -28 

Børge Nielsen 1283 20 1303 37 1340 57 

Søren Tømming 1330 6 1336 1336 6 

Rasmus O.Madsen 1307 8 1315 -43 1272 -35 

Ole Lindberg 1328 -42 1286 -18 1268 -60 

Leif Clausen 1271 13 1284 -18 1266 -5 

Morten Kühlmann 1275 1275 -9 1266 -9 

Anders Hørby 1189 -20 1169 59 1228 39 

Kurt Achen 1317 -41 1276 -53 1223 -94 

Winnie Sørensen 1218 57 1275 -58 1217 -1 

Jørgen Pedersen 1259 -44 1215 1215 -44 

Mogens Jeberg 1171 17 1188 25 1213 42 

Egart Andersson 1182 -40 1142 65 1207 25 

Steen Achton 1282 -25 1257 -55 1202 -80 

Hans Frederiksen 1216 -44 1172 24 1196 -20 

Torben Madsen 1176 -8 1168 23 1191 15 

Rudolf Kuniss 1102 49 25 1176 -13 1163 61 

Poul Erik Pedersen 1063 61 25 1149 -6 1143 80 

Henrik Rasmussen 1107 14 1121 -9 1112 5 

Richard Horslev 1000 61 15 1076 76 

Andreas Mogensen 1131 -71 1060 1060 -71 

Phillip Wolf 1000 -79 1000 -22 1000 -101 

Christian Hendriksen 1000 -41 1000 1000 -41 

Jonas Koch 1000 -57 1000 -57 

Brian Koch 1000 -28 1000 -28 

   * rating fra 1996 eller tidl.

Uden for listen

Alex Juul

Anders Lundsgaard

Henrik Eriksen

Lars Sørensen



 

 

Simultan i Rødovre Centrum 
______________________________________ 
 

 

På bagsiden inviteres til simultanskak i marts mod Rødovres stærkeste spiller, 

international mester Erling Mortensen. Klubben står som arrangør, men initiativtager 

og drivkraft er Mogens Jeberg, der også har sørget for de nødvendige aftaler - ikke 

mindst vedrørende den økonomiske side. Hermed en tak fra klubben. 

 

Vi håber, at mange af klubbens medlemmer slutter op om dette arrangement ved at 

møde frem og spille, man behøver jo ikke nødvendigvis at være bosat i kommunen. 

 

Vi håber ligeledes, at 4-5 medlemmer vil være os behjælpelige med de praktiske 

gøremål: opsætning af borde, stole, brikker m.v. samt med sammenpakningen. 

 

Vi er gået ind i dette arrangement 

 fordi det kunne blive festligt 

 fordi vi kan lave PR for at spille skak (i Rødovre) 

 og fordi vi kan udnytte den chance, der tegner sig lige nu:  

 Rødovre Kommunes 100-års jubilæum 

 

 

 



 

 

Til lykke 
______________________________________ 
 

 

 

Rødovre Skakklub ønsker 

1. november 

 

Arne Østergaard 

til lykke 

med 35 års 

medlemsjubilæum 
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 Bjørn Enemark  1 - 0  Mogens Eriksen (R) 

 Leif Tange  1 - 0  Henrik Grønfeldt  

 Ernst M. Hansen  ½ - ½  Arne Rasmussen  

 Johan Petersen  ½ - ½  Erik Friberg  

 Bjarne Røhder  ½ - ½  Eybjørn Mouritzen  

 Torben M. Jensen  1 - 0  Stefan Møller (R)  

 Ole Paag Hansen  1 - 0  Jørgen Møller  

 Leif Clausen  ½ - ½  Leif Nyward 

 

 NB. Vi spiller efter de nye regler, hvor en sejr giver 2 points ekstra 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Desværre fik jeg ikke set så meget af 

de andres partier, da jeg måtte ud i hele 

70 træk før deres førstebræt opgav - 

lige før mat. Og hans start 1. b4 havde 

kostet mig en del tid. Jeg fik dog set 

en smule, Torben havde et flot angreb, 

Leif Tange ligeså. Johan har lovet at 

supplere med et referat og flere partier. 

Her er foreløbigt Leif Tanges korte 

parti med hvid mod Henrik Grønfeldt: 

 

  

 

 

 

 1. b3 e5  2. Lg2 Sc6 

 3. e3 a6  4. c4 Lc5 

 5. Sc3 d6  6. g3 Sf6 

 7. Lg2 Ld7  8. Sge2 Tb8 

 9. 0-0 0-0 10. f4 Te8 

11. Bxe5 Sxe5? 12. d4 Seg4 

13. Bxc5 Sxe3 14. Dd2 Sxf1 

15. Txf1 Bxc5 16. Sd5 Sxd5 

17. Bxd5 Lb5 18. Tf2 Te7 

 
 

 

19. Dg5! Df8 20. Lxg7! opg. 

 

Bjørn
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Leif Tanges parti igen. 

Fra Bent Kølvig modtog jeg et par dage 

senere: 

 

 
 

 

 

Jeg læser om ande-holdets meriter. 

Som slutter med Tanges gevinstparti. 

Jeg forstår bare ikke rigtig, hvorfor 

modstanderen opgiver. Han kunne da 

ha prøvet chancen 

  

20. - Dxg7 21. Dxe7 Te8 

22. Dxc7 Txe2 23. Txe2 Lxe2 

24. d6? Dd4+ 

En forklaring ville da være passende. 

Vi må lige tage det op i næste 

skaksnakcafé. 

Bent Kølvig

 
 

 

Og Bent har da - som så ofte før - helt ret. Jeg svarede ham følgende: 

Jeg tror, at han kun fik set at han tabte 

et tårn + bonden foran kongen for en 

løber. Du har helt ret, for jeg kikkede 

på det i Fritz da jeg satte det ind. Den 

foreslog noget lignende, men  

24. Dc8+ Df8 25. Dxb7 

og den sorte stilling kan da fortsat 

spilles. 

 

ps. jeg smilede lidt af din skrivefejl 

mht. ande-holdet. Var Leif Tange en 

fætter Højben her?

 Bjørm
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 Henning Johansen  ½ - ½  Bjørn Enemark 

 -  0 - 1 u.k. Leif Tange 

 Kaj Cramer  0 - 1  Ernst M. Hansen 

 Erik Bremer  1 - 0  Johan Petersen  

 Allan Larsen  1 - 0  Zoran Wisal (R) 

 Palle Lykkeby Jensen 0 - 1 Ole Paag Hansen  

 Jørgen Dall  0 - 1  Ole Lindberg (R) 

 Erling Amdi Madsen  ½ - ½  Leif Clausen 

 

 NB. Vi spiller efter de nye regler, hvor en sejr giver 2 points ekstra 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vi skulle spille mod de blinde på deres 

"bane". Selv skulle jeg møde deres 

førstebræt, der som den eneste spillede 

på et normalt bræt og noterede 

normalt. Han kunne så nogenlunde se, 

men havde dog nogle "hinkesten" som 

briller. Vi spillede et temmelig korrekt 

parti, der sluttede remis. Leif Tange 

gik tidligt hjem med et gratis point, de 

kunne ikke stille et fuldt hold. 

På tredjebrættet fik Ernst foden under 

sin helt blinde modstander, se 

afslutningen af partiet nedenfor. Jeg 

tror, at det var ham der havde en 

førerhund med. En stor sort labrador lå 

fredeligt på gulvet under det meste af 

kampen. Henimod slutningen stod jeg 

og så på Zorans og Ole Paags kampe, 

da en pote slog mig let på læggen. 

Trods de sørgmodige øjne fortalte en 

logrende hale mig, at hunden blot 

savnede lidt selskab. 

Ud fra Ernsts parti kunne man tro, at 

vi havde det nemt. Det var slet ikke 

tilfældet, det er farligt at undervurdere 

de ikke-seende! Det måtte Johan og 

Zoran sande. "Jeg mødte bare en bedre 

modstander", som Johan sagde. Ole 

Paag og Ole Lindberg vandt derimod, 

mens Leif Clausen spillede remis. 

Hvordan foregår det så, når man 

spiller mod en blind? Jo, de har egne 

brætter med huller i midten af hvert 

felt. Specialfremstillet til hver enkelt, 

tror jeg. Brikkerne har tilsvarende en 

tap i bunden, så de kan sættes 

ordentligt fast. Og alle træk skal 

annonceres, "springer til f3" etc. Og de 

ved da godt, hvor brikkerne står. 

"Løber til b4" sagde Ernst i stillingen 

herunder, men blev omgående 

korrigeret: "du mener vel b5"! Enkelte 

af dem var i stand til at føre en 

noteringsliste, der var sat flere 

centimeter af til hvert træk. Andre 

"skrev" trækkene ned i en slags 

prikkeapparat, det var vel i Braille-

form. Hvis de blev i tvivl om de 

foregående træk, måtte de tage kortet 

ud og aflæse det med fingerspidserne. 

De sorte (faktisk de røde) brikker var



 

Blinde I - Rødovre II: 3 - 7 
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forsynet med et søm i toppen, så man 

kunne føle forskel på f.eks. en hvid og 

en sort løber. Urene så normale ud, 

men havde ikke glas foran viserne. 

Dermed kunne de "aflæses" af begge 

parter. I egen betænkningstid kunne de 

blinde føle på brikkerne og brættet og 

dermed få opdateret det gemte 

"billede" af stillingen. Der blev 

selvfølgelig ikke spillet med rørt brik! 

Leif Clausen brokkede sig over, at de 

hvide brikker var lidt gulnede og de 

røde lidt slidte, så det var svært at 

skelne. Men han skulle klage... 

Alt i alt var det fascinerende at møde 

nogle mennesker, der trods et stort 

handicap kunne glæde sig over vores 

fælles spil og give os kamp. Hvor må 

det være svært at holde styr på sådan 

noget som en løberdiagonal, når man 

ikke engang kan se brættet! 

 

Bjørn 
 

Ernst Hansen - Kaj Cramer 

 

 
 

12. Lb5+ c6????? 

Det eneste som jeg ser, det er Kf8 og 

så er det ikke godt. 

 

13. dxc6  DxDd1 

her er det tabt for sort 

 

14. bxc7+  Kd8? 

15. bxTa8D  Lc8 

16. TxDd1+ opgivet 

 

Ernst 
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 Bjørn Enemark  ½ - ½  Claus Nielsen 

 Leif Tange  ½ - ½  Anders Kjær 

 Ernst M. Hansen  ½ - ½  Allan Gliese Pedersen 

 Johan Petersen  1 - 0  Ole Jervild 

 Bjarne Røhder  1 - 0 u.k.  Bruno Clematide 

 Per Kühlmann ½ - ½ Benny Bengtson 

 Torben M. Jensen  0 - 1  Niels Opstrup 

 Leif Clausen  1 - 0  Jens Ikast Pedersen 

 

 NB. Vi spiller efter de nye regler, hvor en sejr giver 2 points ekstra 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vi startede med et gratis point til 

Bjarne, det giver jo altid et vist rygstød. 

Per endte i en remisstilling med 

dronning og løber og samtlige bønder. 

Ernst ender ligeledes i en remisstilling, 

her med uligefarvede løbere, og jeg får 

trods en skandinaver en helt lige stilling 

med dronning, tårne og masser af 

bønder. 

Så sætter Johan mat efter nydeligt spil! 

Det ophæves dog af Torben, der for en 

gangs skyld bliver overspillet. Tilbage 

er de to gange Leif. 

Leif Tange har trusler, men en åben 

stilling. Efterhånden som spillet skrider 

frem, bliver angrebsbrikkerne byttet af 

og det hele fuser ud i en remis. 

Leif Clausen snyder Jens Ikast med en 

springergaffel, hvor springeren ikke 

kan slås pga. en binding. Hermed 

kommer han en kvalitet foran og 

brikkerne afvikles til noget i retning af 

følgende stillling, hvor Jens forsøger 

sig med c5?? 

 
 

 

Leif ser ikke det afgørende dxc6 e.p. 

men slår i stedet med b-bonden, lader 

sig jage en del rundt - indtil han 

opgiver at holde alle bønderne og i 

stedet går efter d- og h-bønderne og 

vinder. "Kan jeg få mere end ét point?" 

sagde han bagefter. 

Bjørn



 

Partier fra 2. holdet 
______________________________________ 
 

Som alle ved er klubbens 2. hold jo 

flyvende! Der spilles dejligt kontant 

angrebsskak, her et par prøver: 

 

Hvid: Jørgen Møller, Ishøj 

Sort: Ole Paag Hansen, Rødovre 

 

 1. d4 d5  2. c4 c6 

 3. Sf3 Lf5  4. Sc3 Sf6 

 5. Lg5 Sbd7  6. e3 Dc7 

 7. b4 Se4  8. Sxe4 Bxe4 

 9. Sh4 e6 10. Sxf5? Lxb4+ 

11. Ke2 Bxf5 12. Da4 a5 

13. Tb1 0-0 14. a3 Sb6 

15. Db3 

 

 
 

15. - c5! 16. Bxb4 Baxb4 

17. Kd1 Ta3 18. Db2 Tfa8 

Fuldt knald på a-linien! 

 

19. Lf4 Dd7 20. Dc1 Da4+ 

21. Dc2 b3 22. De2 Ta2 

23. De1 b2+ 24. Ke2 Dc2+ 

25. Dd2 Dxb1 26. g3 Dd3+ 

27. Dxd3 Bxd3+ 28. Kxd3 b1D+ 

 

- og så syntes hvid ikke det var sjovt 

mere! 0-1 

 

 

 
 

 

 

Torben plejer at lave mange point i 

holdturneringerne: i år kører det også 

som smurt, nyd lige denne her: 

 

Hvid: Torben Jensen 

Sort: Steffen Møller, Ishøj 

 

 1. e4 e6  2. d4 d5 

 3. Bxd5 Bxd5  4. Sf3 Sc6 

 5. Lb5 Ld7  6. 0-0 Le7 

 7. Lxc6 Lxc6  8. Te1 f6 

 9. Lf4 Dd7 10. Sbd2 0-0-0 

11. a4 g5 12. Lg3 h5 

13. h4 g4 14. Sh2 f5 

15. f4 Lf6 16. c3 Se7 

17. b4 Dd6 18. Sb3 Sg6 

19. Sc5 Sxh4 20. Te6 Df8 

21. Dd3 Le7 22. Lxh4 Lxh4
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23. Txc6 

 

- tårnet kan ikke slås pga. mattruslen 

efter 24. Da6+ 

 

23. - Df7 24. Db5 Td6 

25. Dxb7+ Kd8 26. Db8+ Ke7 

27. Txc7+ 

 

1-0. Sådan! 

 

 
 

Når Johan spiller Torre-angreb skal 

man passe på, ellers går det galt - det 

gjorde det for denne Brøndby-spiller: 

  

hvid: Johan Petersen,Rødovre 

sort: Ole Jervild, Brøndby 

 

 1. d4 Sf6  2. Sf3 g6 

 3. Lg5 Lg7  4. Sbd2 0-0 

 5. e3 d6  6. Ld3 h6 

 7. Lh4 b6  8. c3 Lb7 

 9. Tg1!? g5 10. Lg3 Sbd7 

11. h4 g4 12. Sh2 h5 

13. Dc2 e6 14. e4 e5 

15. f4! De7 16. 0-0-0 Tac8 

17. Kb1 c5 18. Bfxe5 Bxe5 

19. d5 a6 20. Shf1 Se8 

21. Se3 Sd6 22. Sdc4 b5 

23. Sxd6 Dxd6 24. Sf5 Df6 

25. d6! Tcd8 26. Tgf1 De6 

 

 
 

27. Dd2! c4(?) 28. Dg5! Df6 
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29. Se7+ Kh8 30. Txf6 Sxf6 

31. Lxe5 Bxd3 32. Lxf6 Lxf6 

33. Dxf6+ 

Faktisk var der mat med 33. Dh6, men 

herfra vinder alt 

33. - Kh7 34. Df5+ Kh6 

35. Dg5+ Kh7 36. Sf5 f6 

37. Dg7#  

 

Johan 
 

 
 

 

Problemhjørnet 
______________________________________ 
 

Vi skal lige have et par opgaver til juledagene. Almindelige opgaver, mat i to træk. 

Løsninger til redaktionen. 

 

V. Tinebra 

2. PR Springaren 2# 1983-85 

 
 

Mat i to træk 

H. Fröberg 

7-15 HO Deutsch SZ 1983-84 

 
 

Mat i to træk 



 

 

Vinterturneringen i gang 
______________________________________ 
 

 

Vinterturneringen er nu i gang. Efter 

kun to runder er er stillingen ikke 

særligt interessant, i stedet vises 

inddelingen i klasserne nedenfor. På 

klubbens hjemmeside kan man løbende 

se resultaterne i de enkelte klassser og 

desuden hvordan ratingtallet påvirkes 

af de spillede kampe. 

 

Mesterklassen: 

Bent Jørgensen  1942 

Gyula Szücs  1909 

Jacob Rubin  1883 

Gisli Hardarsson  1788 

Bjørn Rasmussen  1777 

Bjørn Christoffersen  1733 

Bjørn Enemark  1715 

David Rasmussen  1700 

Klaus Mortensen  1688 

Morten Olsen 1607 

gennemsnit  1774 

 

1. klasse 

Ernst M. Hansen  1678 

Niels Holger Nielsen 1672 

Arne Østergaard  1671 

Johan Petersen  1630 

Bjarne Røhder  1563 

Knud Hornhaver  1519 

Howhannes Tutundjan 1505 

Zoran Wisal  1504 

Per Kühlmann  1491 

Torben M. Jensen  1482 

gennemsnit  1572 

 

2. klasse 

Ole Paag Hansen  1473 

John Vestergaard  1419 

Bent Christensen  1418 

Mikkel Olsen  1414 

Børge Nielsen  1340 

Rasmus O. Madsen  1272 

Ole Lindberg  1268 

Leif Clausen  1266 

Morten Kühlmann  1266 

Anders Hørby  1228 

gennemsnit  1336 

 

3. klasse A 

Kurt Achen  1223 

Winnie Sørensen  1217 

Mogens Jeberg  1213 

Egart Andersson  1207 

Steen Achton  1202 

John Hjelm  1200 

fri  1200 

Torben O. Madsen  1191 

gennemsnit  1207 

 

3. klasse B 

Hans Frederiksen  1196 

Rudolf Kuniss  1163 

Poul Erik Pedersen  1143 

Henrik Rasmussen  1112 

Richard Horslev  1076 

Hans Petersen  1000 

Phillip Wolf  1000 

Jonas Koch  1000 

gennemsnit  1086 



 

 Skakkalender     
______________________________________ 
 

1. halvår 2001 Lokaler 

 

 2. januar juleferie Lukket! 

 

 9. januar 3. runde, Vinterturnering AH, OL, GS 

 

 16. januar 2. hold ude mod Vanløse IV KM, CL, GS 

 18. januar torsdag: 1. hold ude mod Albertslund I  

 

 23. januar Vinterturneringen, 4. runde KH, BR, GS 

 

 30. januar Vinterturneringen, 5. runde PK, LC, GS 

 

 5. februar mandag 2. hold ude mod Herlev II 

 6. februar 1. hold hjemme mod Frederiksberg II MO, TM, GS  

 

 13. februar Vinterturneringen, 6. runde AH, OL, GS 

 

 20. februar Vinterturneringen, 7. runde KM, CL, GS 

 

 27. februar 2. hold hjemme mod Posten I KH, BR, GS 

 1. marts torsdag 1. hold ude mod Skovlunde I 

 

 6. marts Vinterturneringen, 8. runde PK, LC, GS 

 

 13. marts Vinterturneringen, 9. runde MO, TM, GS 

 

 20. marts 1. hold hjemme mod Musikvidenskab I AH, OL, GS 

 22. marts torsdag 2. hold ude mod Valby III 

 

 27. marts Vinterturneringen, manglende partier KM, CL, GS 

 

    RM og holdkampe: Start kl. 19.30 

  Vinterturnering: Start kl. 19.00 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Simultanskak i Rødovre Centrum 
 

 
I anledning af Rødovre Kommunes 100-års jubilæum udfordrer Rødovres stærkeste 

skakspiller Erling Mortensen (international mester) "Rødovre-borgerne", og er 

rede til at møde 40 modspillere i en simultanmatch: 

 

 

 

 

Lørdag den 17. marts kl. 12.00 til ca. kl. 14.00 

på festpladsen i Rødovre Centrum 

 

 

 

 

 

Under spillet bliver der trukket lod om en række præmier til spillerne. 

 

Arrangør: Rødovre Skakklub 

Kontakt: Mogens Jeberg 

Sponsorer: Rødovre Kommunes Jubilæumsfond 

 Centerforeningen i Rødovre Centrum 

 A/S Rødovre Centrum 

 Samt forhåbentlig sponsorater (præmier) fra forretninger 


