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KLÅGE ORD 

 
 

 

Vinterturneringen er - som vinteren selv - næsten afsluttet. Men klubmesteren er i 

hvert fald fundet. Selv om vinderen - Bent Kølvig - bliver 70 i denne måned (se 

fødselsdagsartiklen inde i bladet), så var der ingen nåde. Kun en enkelt remis 

afgav han.  

 

Holdturneringen er også afsluttet. Sidste runde blev igen i år afviket som et stort 

fællesstævne, denne gang i Herlev. Andetholdet blev nr. to i sin gruppe og rykker 

nu op. 

 

På grund af en meget stor mængde stof har en halv snes partier måttet udskydes til 

næste nummer. 

 

Dette nummer af bladet har et fornemt sæt stålbrikker som et gennemgående tema.  

De stammer fra våbenfabrikken Tula i Rusland og de er lavet af Andreyan 

Sukhanov i 1792. Der eksisterer i dag 44 brikker. Brikkerne er dekoreret med 

guld- og sølv-indlæg. Våbenfabrikker kan altså også benyttes til kunst.  

 

 

Jens og Bjørn 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

Vinterturneringen  
______________________________________ 
 

 

Ikke alle klasser er færdigspillede, 

men vi har da i hvert fald en klub-

mester. Nok en gang løber Bent 

Kølvig med trofæet, denne gang med 

7½ ud af 8, til lykke. Der er ingen tab 

af rating til vinderen. Kun en enkelt 

remis måtte han afgive, det var til 

Bjørn Rasmussen, der måtte nøjes 

med tredjepladsen.  

Andenpladsen gik nemlig til Rune, der 

imponerede i øverste klasse med mere 

end 2½ points over forventet score. 

Det giver en ratingfremgang på over 

de 100, flot! 

Tutundjan Howhannes lå langt efter 

de øvrige i rating, men klarede sig 

glimrende. I bunden skuffede Jacob 

Rubin og redaktøren. 

 

 
 

 
 

1. og 2. klasse spiller endnu. 

I første klasse ligger Zoran til at vinde 

klassen foran Johan, men Niels Holger 

kan nå helt op. 

I anden klasse mangler enkelte spillere 

endnu for mange kampe. Det er derfor 

svært at forudsige slutstillingen.   

 

 

 

Mester-klassen

rating forv. +/- BK RP BRGS GH TH BC JR BE KA pts. korr.plac.plac.

Bent Kølvig 2298 7,67 -5 x 1 - 1 1 1 1 1 1 x 7½ 1 

Rune L. Pedersen 1790 3,81 82 0 x 1 1 1 - 1 1 1 x 6½* 2 

Bjørn Rasmussen 1898 4,94 2 - 0 x 1 - 1 - - 1 x 5 3 

Gyula Szücs 1890 4,87 -3 0 0 0 x 1 - - 1 1 x 4 4 

Gisli Hardarson 1709 2,94 17 0 0 - 0 x 1 - - 1 x 3½ 5 

Tutundjan Howhannes 1574 1,63 41 0 - 0 - 0 x 1 - - x 3 6 

Jacob Rubin 1815 4,08 -48 0 0 - 0 - - 1 x 0 x 2½ 8½ '7-8'7-8

Bjørn Christoffersen 1681 2,65 12 0 0 - - - 0 x 0 1 x 2½ 8 '7-8'7-8

Bjørn Enemark 1753 3,41 -57 0 0 0 0 0 - 0 1 x x 1½ 9 

Kim Andersen 1768 udg. -19 x x x x x x x x x x 0 10 

gennemsnit 1823 



 

Vinterturneringen  
______________________________________ 
 

 

Tredje klasse er derimod færdig-

spillet. Her bliver Bent Christensen 

vinder på korrektion foran John 

Hjelm. Det skyldes, at Bent vandt den 

indbyrdes kamp. 

I bunden har Anders Hørby ikke fået 

spillet til køre. Og Rudolf er endt helt 

uden points - selv om han undervejs 

har haft gevinststillinger. Man kan 

dog ikke komme under de 1000! 

 

  

      

3. klasse

rating forv. +/- BC JH LCWSPP AH RK HR points korr placplac

Bent Christensen 1259 3,98 29 x 1 0 1 1 1 1 x 5 12½ 1-21-2

John Hjelm 1186 3,31 51 0 x 1 1 1 1 1 x 5 11 1-21-2

Leif Clausen 1156 3,02 14 1 0 x - 0 1 1 x 3½ 3 

Winnie Sørensen 1188 3,31 -9 0 0 - x - 1 1 x 3 4 

Poul Erik Pedersen 1052 2,06 12 0 0 1 - x 0 1 x 2½ 5 

Anders Hørby 1196 3,39 -41 0 0 0 0 1 x 1 x 2 6 

Rudolf Kuniss 1038 1,93 -51 0 0 0 0 0 0 x x 0 7 

Henrik Rasmussen 1212 udg. -5 x x x x x x x x 0 8 

gennemsnit 1154 



 

Øbro II - Rødovre I: 6½ - 3½ 
______________________________________ 

 

 

4. runde, Øbro II - Rødovre I: 6½ - 3½ 

 

 Niels Chr. Schiødt 0 - 1 Bent Kølvig 

 Martin Gormsen ½ - ½ Jens Akhøj Nielsen 

 Peter Nietschke 1 - 0 Gyula Szücs 

 Søren Møller Hansen 1 - 0 Bjørn Rasmussen 

 Aleksander Høst-Madsen ½ - ½ Rune L. Pedersen 

 Troels Heeger Jacobsen ½ - ½ Bjørn Enemark 

 Ted H. Sandbech 0 - 1 Gisli Hardarson 

 Lars Bronée 1 - 0 Bjørn Christoffersen (R) 

 
 

 

I Øbros traditionsrige kælderlokaler 

midt på Østerbro skulle vi møde 

Øbros andethold. Begge hold med kun 

7 mand, Rune kom dog efter kort tid: 

det var ikke nemt at finde en 

parkeringsplads. 

Efter en halv time fik jeg også en 

modstander, en ny mand blev sat ind. 

Han skaffede mig rigeligt med pro-

blemer, så der var ikke så meget tid til 

at følge med i de øvrige partier. 

Gisli Hardarson vandt hurtigt, men 

han fik også hjælp (se partiet neden-

for). Så tog Rune Pedersen remis, 

mens Bent Kølvig vandt. Det er herligt 

med et solidt førstebræt. 

Jens Akhøj var kommet en bonde 

bagud, men holdt remis. Bjørn 

Rasmussen tabte. Så stod det 3-2. 

Gyula Szücs stod med D + 3B og 

skulle forsvare sig mod D + L + 3B. I 

tidsnød! Det gik naturligvis ikke. 

Bjørn Christoffersen (reserve for Peter 

Rank) nåede frem til slutspil med S + 

4B på hver side. Men Bjørns bønder 

stod spredt og kunne ikke forsvares. 

Jeg blev hurtigt trængt og tabte en B 

(det kunne have været en kvalitet!), da 

jeg truede en S i stedet for at dække 

min L. Senere forsvandt der endnu en 

B. Men en smart manøvre sikrede 

afbytning til tårn og uligefarvede 

løbere og så kunne det lige akkurat 

holdes remis. 

 

Bjørn 



 

Gislis parti mod Øbro 
______________________________________ 

 

 

hvid: Gisli Hardarson, bræt 7 

sort: Ted Sandbech, Øbro II 

 

 1. Sf3 d5  2. c4 d4 

 3. e3 c5  4. exd4 cxd4 

 5. d3 Sc6  6. g3 Lg4 

 7. Lg2 e6  8. a3 Df6 

 9. h3 Lh5 10. g4 Dg6 

11. Lf4 Lxg4    

Her troede Gislis modstander vist, at 

der kunne vindes en bonde, men det 

koster faktisk en officer 

 

12. hxg4 Dxg4 13. Lg3 Dg6 

14. Da4 0-0-0 15. Sh4 Dxd3 

 

 
 

Der er klar gevinst. Men Gisli spiller 

det ulogiske 16. Lg3xc6? Den 

forkerte løber! 

Den går ikke i fuldt dagslys og heller 

ikke i kælder-belysningen!  

Turneringslederen bliver tilkaldt og 

Gisli skal trække med Lg3. Ingen 

tidsstraf. Partiet fortsætter, men kun 

et par træk endnu. 

 

16. Lf4 Sge7 17. Th3! 

 

- og hvor skal den egentlig hen, den 

dronning? 

 

 

 

 

 



 

Bent Kølvig 70 år 
______________________________________ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidligere danmarksmester Bent Kølvig 
runder de 70 år nu 28. april, tro det 
hvem der vil. Kølvig er stadig aktiv i 
sin gerning som folkeskolelærer, 
ligesom skakken nu i snart to 
menneskealdre stadig optager en stor 
del af Kølvigs liv. 
Kølvig er, som de fleste ved, en flittig 
skribent i vores skakblad, hans rubrik 
'Tag stilling' er der mange, som har 
glæde af. 
Vi i Rødovre Skakklub er både stolte 
og glade over at have Kølvig som 
aktivt medlem. Bent Kølvig er fast 
mand på 1. brættet på vores første-
hold, ligesom han aktivt deltager i 
klubbens liv. Vi er mange, rigtigt 
mange, der gennem årene har nydt 
godt af Kølvigs enorme skakviden, 
som han af et godt hjerte gerne deler 

med os andre. Hans nuværende akti-
vitet, skak snak caféen, er en rigtig 
god måde at lære skak på, hvor Kølvig 
på en saglig måde deler ud af sin store 
viden, og på en spændende og 
pædagogisk måde svarer på de 
spørgsmål, som vi andre har. Som han 
selv siger: 'Ingen spørgsmål er 
dumme', og noget af det, der impo-
nerer mig mest, er at det bestemt ikke 
er kedeligt. 
Kølvig har en evne til at krydre disse 
aftener med historier, anekdoter og 
ikke mindst vittigheder, man går både 
klogere og gladere hjem sådan en 
aften. 
Rødovre Skakklub har også utallige 
gange haft glæde af Kølvigs optræden 
ved PR-arrangementer i Rødovre 
Centrum. Det var ganske naturligt, at 
det var Kølvig, der kommenterede 
partiet mellem Sune Berg Hansen og 
Erling Mortensen på pladsen med de 
store brikker, da Dronning Margrethe 
besøgte Rødovre Centrum i anledning 
af Rødovre Kommunes 100 års jubi-
læum. 
Vi er meget glade for Bent Kølvigs 
lange medlemskab af Rødovre 
Skakklub og ser frem til mange år 
endnu, hvor vi kan nyde godt af hans 
store viden, og inspirerende måde at 
være på. 
Hjerteligt til lykke. 
 
Knud P. Hornhaver 
formand 
Rødovre Skakklub 
 

 



 

Rød. I - Skovlunde II: 7½-2½ 
______________________________________ 

 

5. runde, Rødovre I - Skovlunde II: 7½ - 2½ 

 

 Bent Kølvig ½ - ½ Alan Møller 

 Gyula Szücs ½ - ½ Poul Munk 

 Bjørn Rasmussen 0 - 1 Peter Skovgaard 

 Peter Rank 1 - 0 Frederik Oest Møller 

 Tommy Lundsteen (R) 1 - 0 Sixten Thestrup 

 Rune L. Pedersen 1 - 0 Max Bogdanov 

 Bjørn Enemark 1 - 0 (u.k.) 

 Gisli Hardarson ½ - ½ Leonard Nielsen (R) 

 

 

Skovlundes andethold var et meget 

ungt hold, 2 seniorer på bræt 1 og 2, 

og så juniorer for resten. Yngste mand 

var kun 12 år og flere af de andre var 

omkring de femten. Ved turneringen 

sidste år var de også med. Det skete 

flere gange, at et modstanderhold 

sagde "Nå, kunne I ikke få børnene 

passet?" - indtil de unge satte sig til 

brætterne! 

Jeg fik et gratis point, en af de unge 

var småsyg og mødte ikke op. Bent 

Kølvig kom til at stå i underkanten 

(syntes jeg) og det blev til remis. 

Tommy Lundsteen (tilkaldt som 

reserve for Jens Akhøj) blev fanget 

med et løberoffer på h7 i fransk. Han 

tog imod og gik derefter ud på g3 med 

kongen. Det så dødsensfarligt ud. 

Imens var Gisli Hardarson kommet i 

en remisstilling med 7B og to lette 

officerer på hver side. Rune L. Peder-

sen spillede i vanlig aggressiv stil og 

fangede modstanderens løber med en 

bondekæde. Og Gyula Szücs afviklede 

til remis. Hermed stod det 3½ - 1½. 

Peter Rank kom i et meget lukket spil 

mod den yngste modstander, men 

havde mest terræn. Det blev af-

gørende, selv om han gav plads til et 

modspil. Bjørn Rasmussen ofrer en 

springer i et langsigtet angreb, hvor 

mange officerer kommer til at stå i 

slag. Ofret holder dog ikke, modstan-

deren kommer ud af kamptummelen 

med en officer i overskud og klar 

gevinst. Bjørn mente dog, at han 

kunne have spillet bedre undervejs. 

Det bliver interessant at se mere til det 

parti. 

Til gengæld overlever Tommy mira-

kuløst angrebet og slipper ud af det 

hele med en officer i overskud, nej, to! 

Flot kæmpet! Det spil vil vi også 

gerne se mere til. 

Bjørn E



 

Rødovre I - Tåstrup II: 2 - 8 
______________________________________ 

 

2. runde (udsat), Rødovre I - Tåstrup II: 2 - 8 

 

 Bent Kølvig 0 - 1 Brian Kristensen 

 Jens Akhøj Nielsen ½ - ½ Michael Nielsen 

 Gyula Szücs 1 - 0 Per Würtz Jacobsen (R) 

 Bjørn Rasmussen 0 - 1 Kenneth B. Vestergård (R) 

 Peter Rank 0 - 1 Alexei Cherstiouk Hansen 

 Bjørn Enemark ½ - ½ Kasper Foslund 

 Gisli Hardarson 0 - 1 Alexander Rosenkilde 

 Bjørn Christoffersen (R) 0 - 1 Morten Riis (R) 

 

 

Denne match blev først udsat på 

foranledning af Tåstrup, der havde 

spillere til en udenlandsk turnering i 

november. Lidt før jul blev den så 

fastlagt til 17. februar, men sidst i 

januar var der igen diskussion om 

datoen. Det var jo midt i vinterferien! 

Her stod Bjørn Rasmussen fast! Nu 

skulle matchen spilles og det blev den 

så. 

Tåstrup er en stærk klub og vi kom 

ikke for godt fra start. Efter kort tid 

havde Gisli Hardarson tabt en officer, 

Bent Kølvig en bonde og Peter Rank 

ligeledes en bonde. 

Men ikke kun ulykker. Jeg kom ud af 

en større afbytning med at vinde to 

lette officerer for et tårn og to bønder. 

Det var ikke nok til at vinde, men 

kunne nemt holde remis.  

Bjørn Rasmussen ofrede en springer 

for et langsigtet angreb, men selv om 

det så lovende ud, så fandt han ikke 

den rigtige fortsættelse ved brættet. 

Til gengæld fik Bjørn Christoffersen 

(R) det første hele point ved at tilbyde 

et valg mellem mat eller dronningetab. 

Nogle uger senere blev dette point 

dog ændret til et nul! Ulovlig spiller! 

Bjørn C. havde nemlig i november  

været reserve for andetholdet, 

ligeledes i 2. runde!  

Jens Akhøj holdt remis. 

Gisli måtte opgive sit parti. Og Peter 

måtte åbne linier ned mod sin konge 

for overhovedet at få brikkerne i spil. 

Selv om han vandt D for L var an-

grebet for stærkt. 

Bent tabte, det er vist eneste gang i 

denne sæson. 

Gyula Szücs vandt først en B, siden 

endnu en, og de blev så vekslet til en 

S og gevinst.  

3 - 7 (troede vi), ikke så galt, men det 

blev altså 2 - 8. 

 

 Bjørn E



 

Hvidovre I - Rød. I: 3½ - 6½ 
______________________________________ 

 

 

6. runde, Hvidovre I - Rødovre I: 3½ - 6½ 

 

 Børge Nielsen 0 - 1 Bent Kølvig 

 Søren Andersen 0 - 1 Jens Akhøj Nielsen 

 Thomas Mørkøre 1 - 0 Gyula Szücs (u.k.) 

 Steen Linnerup (R) 0 - 1 Bjørn Rasmussen 

 Torben Madsen 0 - 1 Rune L. Pedersen 

 Arne W. Larsen ½ - ½ Bjørn Enemark 

 Knud Højgaard (R) 1 - 0 Gisli Hardarsson 

 Kim Broksø 1 - 0 Bjørn Christoffersen (R) 

 

 

Gyula Szücs dukkede ikke op, så vi 

måtte spille med kun 7 mand. Han var 

syg, "sagde" han senere, men burde 

dog have sørget for afbud. 

Og jeg kom direkte fra et møde og 

drejede forkert af fra motorvejen, så 

jeg kom senere i gang. Derfor nåede 

jeg ikke at få set meget af de øvriges 

partier. Hvidovre er en stærk klub, 

men det gik over al forventning. 

Bent Kølvig spillede på førstebrættet 

og byttede to tårne væk for 

modstanderens dronning, var det mon 

en god ide? Det så tvivlsomt ud, for 

modstanderen fik sine to tårne ned på 

2. række, men Bent havde situationen 

under kontrol og hev et helt point i 

land. Partiet kommer i næste nummer. 

Bjørn Rasmussens modstander var 

ikke mødt. Efter en halv time indsatte 

Hvidovre så en reserve - som Bjørn 

dog nedkæmpede. 

 

Så gik det slag i slag. Jens Akhøj 

vandt og Rune L. Pedersen fik et 

voldsomt pres med flere åbne 

tårnlinier ned mod en konge, der 

aldrig nåede at få rokeret. 

Hermed var de fire points hjemme. Så 

gjorde det måske ikke så meget, at 

både Gisli Hardarsson og Bjørn 

Christoffersen tabte. 

I mit eget parti lykkedes det at få en 

særdeles god stilling, og jeg burde 

have vundet. Et passivt træk 

reducerede dog fordelen til en enkelt 

bonde efter mere end 50 træk. Med 

fem minutter tilbage for hver jeg 

spurgte jeg til  stillingen (4-3) og 

tilbød remis inden vi endte i 

lodtrækning på uret. 

 

Bjørn E



 

Rød. I - Albertslund I: 6½-3½ 
______________________________________ 

 

7. runde, Rødovre I - Albertslund I: 6½ - 3½ 

 

 Bent Kølvig 1 - 0 Carsten Nielsen 

 Bjørn Rasmussen 0 - 1 Pelle O. Larsen 

 Peter Rank 0 - 1 Jesper Pedersen u.k. 

 Tommy Lundsteen 0 - 1 Leif Laursen 

 Knud Hornhaver (R) u.k. 1 - 0 Brian Feldborg 

 Bjørn Enemark ½ - ½ Birger Madsen 

 Gisli Hardarson 1 - 0 Leon Rajman 

 Leif Tange (R) u.k. 1 - 0 Svend Knudsen 

 

 

Afslutningsrunden i Herlev, placeret 

på en lørdag ligesom sidste år. Men 

sidste år var jubilæumsår, i år ikke! 

Selv om det er morsomt at møde så 

mange skakvenner ved et fælles-

arrangement, så er lørdagen ikke 

populær som skakdag. 

Der var adskillige tomme pladser 

rundt omkring. Vi manglede selv Peter 

Rank (som mødte op tirsdagen efter!) 

og Rune L. Pedersen. 

Albertslund manglede ligeledes to. 

Her drog vi fordel af at have Knud 

Hornhaver med som turneringsleder 

(vi var jo "hjemmehold"). Han kunne 

træde ind i stedet for Rune (det er 

lovligt!) mod en ikke-mødt Brian 

Feldborg og score et gratis point. 

Bent Kølvig vandt endnu en gang og 

fik dermed 4½ point på øverste bræt 

med kun ét tab. Der er svært med 

Bents partier. Det ene øjeblik er der 

masser af brikker på brættet i en 

næsten lige stilling, det næste er det 

hele pakket sammen. 

Bjørn Rasmussen fik skaffet sig en 

triple-B, en kedelig svaghed. Det 

koster en B at få dette afviklet. Selv 

om begge parter får tårne på 7. række, 

så koster forsvaret endnu en B og 

dermed partiet. 

Gisli Hardarsons parti blev specielt. 

Første brik blev slået efter mere end 

tyve træk. Ved gevinsten var der 

stadig masser af brikker på brættet. 

Tommy Lundsteen spillede nogen-

lunde lige op med sin modstander, 

men overså en familieskak i tidsnøden 

og tabte. 

Jeg spillede endnu en gang mod 

formanden for Albertslund Skakklub, 

Birger Madsen. Et ret fredeligt parti, 

der endte remis. 
 

Bjørn E



 

Generalforsamlingen 
______________________________________ 
 

 

Sidst i januar afholdtes ordinær 

generalforsamling for første gang 

efter overgangen til kalenderåret som 

regnskabsår. 

Der deltog i alt 16 medlemmer, heraf 

seks fra bestyrelsen. 

Bent Christensen blev valgt som diri-

gent. Han gav straks ordet til Knud. 

 

Formandens beretning 

Denne omfattede kun et lille halvt år, 

så der var ikke sket det helt store, 

fortalte Knud (KH). 

Regnskabsåret var omlagt efter ønske 

fra Foreningshuset, og økonomien var 

blevet bedre efter den opnåede 

sponsorstøtte. 

Medlemstallet var på 63, nogenlunde 

stabilt selv om KSU's medlemstal var 

faldet meget de seneste år. 

Balladen i DSU blev kort omtalt. Her 

var Ole Block blevet afsat som 

formand og erstattet af Steen Juul 

Mortensen. Formandsskiftet var sket 

som en udløber af en episode mellem 

de to holdledere for herre- og dame-

holdet ved OL i Bled i Slovenien. 

Til slut nævnte han Glostrups invi-

tation til Vestvoldholdturneringen i 

begyndelsen af april. 

Beretningen gav anledning til  en del 

debat om klubbens forhold. 

Bent Kølvig (BK) spurgte til en 

protokol. KH svarede, at der forelå 

skriftlige referater i Interne Træk og at 

dette måtte være foreningens protokol. 

 

Materiel 

BK spurgte videre til hvor mange ure, 

brætter og brikker, klubben rådede 

over. KH ville få det undersøgt. Men 

spørgsmålet rejste en debat om mate-

riellet, urenes stand, sorteringen af 

brikkerne, mv.   

BK: "Man spiller bedre, når løberne 

er lige høje, dronningen ikke er højere 

end kongen og bønderne er ens.". Leif 

Clausen (LC): "Brætter og ure er i en 

dårlig forfatning". 

Mogens Jeberg (MJ) fortalte, at han 

havde påtaget sig at kikke på urene, få 

stilleskruer til alle, optræksvinger 

ligeså, og få repareret defekte ure. 

Anders Hørby tilbød at overtage 

jobbet som materialeforvalter efter 

Bjørn Rasmussen som ikke længere 

har nøgle. Generalforsamlingen tog 

imod tilbudet. 

Jørgen Trærup (JT) ønskede økono-

misk opbakning bag valget.  KH ville 

forsøge at finde midler til at skaffe det 

nødvendige. 

"Hvad der skal til, skal til!" som han 

sagde. 

LC ønskede sig klubbens logo på 

noteringslister. 

BK: "Hvis man vil købe, bør man nok 

købe større brikker." Desuden talte 
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BK  om  muligheden for at købe elek-

troniske ure næste gang, der skulle 

skiftes ud. 

 

Visioner 

BK savnede også visioner for frem-

tiden, breddeudvikling, hvordan får vi 

nye medlemmer? hvordan får vi dem 

til at blive? 20 min. lyn, foredrag, 

Fischer Random skak. 

KH mente, at klubben havde visioner 

og henviste til klubånden og alles 

indsats efter Ejlerts død. "Det, der 

holder Rødovre Skakklub sammen, er 

de interne turneringer." Enhver 

henvendelse bliver behandlet seriøst. 

Nogle har set os på nettet, andre i 

foreningsvejviser. "Vi tager pænt 

imod mulige medlemmer." 

Judith Katz (JK) gjorde opmærksom 

på, at der er tale om frivilligt arbejde. 

At man ikke skulle møde folk med 

kritik, men med forslag. Og gerne 

selv hjælpe til. 

John Hjelm (JH) mente, at det var 

svært at få fat på formanden, da han 

selv ville finde klubben. Han ville ikke 

snakke med en telefonsvarer og havde 

ikke internet. I stedet ringede han til 

kommunen, fik adressen og mødte op. 

LC: "Vi har en dejlig skakklub. Der er 

ikke mange, der melder sig ud. Vi har 

f.eks. en del medlemmer, som 

sjældent komme, men bare er fortsat 

med at være medlemmer."  

KH: "Hvis man har nogle gode ideer, 

så kan man foreslå selv at gøre noget." 

Og han foreslog et nedsætte et udvalg, 

der kunne finde nye initiativer. 

JT, BK og AH var villige til at 

forsøge. 

JK efterlyste undervisning og fortalte 

om to kvinder, der var kommet ned 

ved sidste generalforsamling. Den ene 

havde spillet skak i mange år, den 

anden var begynder. De var ikke 

kommet tilbage. 

KH. "Vi har forsøgt at tage pænt imod 

nye. Senest er et tidligere medlem 

vendt tilbage". Og så henviste han til 

Bents Skaksnakcafé. 

(BK: "Det er ikke min, det er 

klubbens!"). Også AH mente, at vi 

tager pænt imod nye. 

Per Kühlmann (PK) havde i øvrigt 

ikke brug for forandring. "Vi bør 

være mere åbne - ikke for skakspillets 

skyld, men for at vi kan have nogen at 

spille med." Bestyrelsen sørger for at 

tingene fungerer i det daglige. Det er 

fint nok, at andre foreslår noget, hvis 

de gerne vil forandre.  
 

Holdkampe  

BK så gerne, at der kom mere end 8 

til holdkampene. Klubben skal f.eks. 

stille med en turneringsleder. Det kan 

give pinlige situationer, når vi ikke 

kan det. Han opfordrede klubben til at 

betale for turneringsleder-licens,  
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 (men dette er allerede tilfældet).  

PK sagde, at han ikke selv er inter-

esseret i holdkampe. Heller ikke i at 

åbne / lukke  til disse. 

(Bjørn Enemark, BE: Det må vi 

kunne planlægge os ud af).  

PK videre: At finde en kampleder 

måtte være holdets problem, mente 

han.  

 

Rygning 

Flere havde sagt nej til at spille hold-

kampe efter at de var blevet røgfri. 

Andre så det som et stort plus. Der 

skabes næppe enighed. 

 

Efter denne lange diskussion om 

klubbens forhold blev formandens 

beretning enstemmigt vedtaget. 

 

Regnskabet 

Bjarne Røhder (BR) fremlagde regn-

skabet, der desværre endnu var blevet 

revideret. Det omfattede kun 5 måne-

der + budget for det kommende år. 

Regnskabet udviste denne gang et 

overskud takket være sponsorstøtten. 

Der var dog ikke meget til at imøde-

komme ønsker om materiel. 

Ingen spørgsmål, regnskabet blev 

enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 

EH foreslog, at der også i 2003 blev 

afholdt en koordineret turnering 

(Rødovre-mesterskabet). Der var 

sidste år stor opbakning fra Lars Bech 

Hansen og der deltog 28, heraf 3 fra 

Vanløse. 

BK: "Vi lærte meget", bl.a. om 

tilmelding i god tid, er præmierne for 

små? Kunne vi skaffe en sponsor? 

Bogpræmier måske? Behøver den 

hedde RM?  

BC og KH vil ikke deltage i en røgfri 

turnering. KH går direkte imod. Ingen 

nye medlemmer, halvdelen deltager 

ikke. 

JK synes at kritikken er uretfærdig. 

Halvdelen blev ikke væk, der var 

problemer med tilmeldingen pga. 

problemerne med turneringsleder. 

BK: En sponsor så nok gerne, at vi 

skrev hver uge i avisen, evt. med 

billede. Tilbyder at skrive. Foreslår en 

tvillingeturnering, en for ikke-rygere, 

koordineret, og en anden for rygerne. 

Dette startede en længere diskussion 

om rygning, bl.a. med et længere, 

næsten lyrisk indlæg af PK om pibe-

rygningens ritualer og glæder. 

Det endte med, at den koordinerede 

turnering blev vedtaget. Og at der 

sideløbende skulle organiseres en 

ryger-turnering (KH: "Røgovre").EH 

havde endnu et forslag: at alle 

turneringerne skulle starte på samme 

tidspunkt, altså ikke vinterturnering  
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kl. 19 og RM/Forårsturnering 19:30. 

Ernst ønskede vist (?) kl. 19 for alle 

turneringer, men generalforsamlingen 

gik ind for 19:30 for alle og dermed 

kortere partier i vinterturneringen. 

 

Valg 

2 bestyrelsesmedlemmer: genvalg til 

Per Kühlmann og Jørgen Trærup 

kasserer: genvalg til Bjarne Røhder 

2 bestyrelsessuppleanter: genvalg til 

Jan Nielsen og John Vestergaard 

1 revisor: genvalg til Torben O. 

Madsen. 

1 revisorsuppleant: nyvalg til Ernst 

M. Hansen 

 

Eventuelt 

Ingen nye emner blev rejst 

 

BC takkede for god ro og orden og 

hævede generalforsamlingen. 

 

Referent 

Bjørn E
 

 

 

 

 

 

 

 
Valve de miroir : le jeu d'échecs  

Paris, omkring 1300, elfenben  
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Regnskab  Budget RegnskabRegnskab

2.halvår 2002 2003   2001/20022001/2002

Indtægter:

1. Kontingenter 16.880,00 

Kontingenter ialt: 16.880,00 33.090,00 32.629,00 

2. Turneringsindskud

     Rødovremesterskabet 3.360,00 2.300,00 1.950,00 

     Vinterturneringen 1.850,00 2.100,00 1.850,00 

     Forårsturneringen 0,00 1.550,00 1.550,00 

Turneringsindskud ialt: 5.210,00 5.950,00 5.350,00 

3. Indskud nye medlemmer 100,00 0,00 300,00 

4. Huslejetilskud 2.224,15 0,00 5.388,00 

5. Girorente 0,03 0,00 4,98 

6. Præmie - holdkamp 0,00 0,00 200,00 

7. Præmie Vestvold 0,00 0,00 200,00 

8. Sponsortilskud 6.500,00 0,00 3.500,00 

9. Ikke afhentede præmer 325,00 

Samlede indtægter: 31.239,18 39.040,00 47.571,98 

Udgifter:

1. Kontingenter KSU

    Juli kvartal 5.160,00 4.902,00 5.336,00 

    Oktober kvartal 5.289,00 4.902,00 5.284,00 

    Januar kvartl 0,00 4.902,00 5.233,00 

    April kvartal 0,00 4.902,00 5.340,00 

    Holdturnering 300,00 300,00 300,00 

Kontingenter KSU ialt: 10.749,00 19.908,00 21.493,00 

2. Turneringspræmier

    Lynskak 0,00 0,00 30,00 

    Rødovremesterskabet 2.850,00 2.300,00 2.000,00 

    Vinterturneringen (afsat til forår 2003) 1.850,00 2.100,00 2.000,00 

    Forårsturnering 0,00 1.550,00 1.575,00 

Turneringspræmier ialt: 4.700,00 5.950,00 5.605,00 
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Regnskab  Budget RegnskabRegnskab

2.halvår 2002 2003   2001/20022001/2002

3. Særlige arrangementer:

    Sæsonafslutningen 0,00 300,00 347,50 

    Juleafslutning 309,50 500,00 529,50 

    Vestvoldturnering 0,00 0,00 325,00 

    Arrangement i  Rødovre Centrum 0,00 0,00 0,00 

    Kamp Vestvold 0,00 0,00 250,00 

    Rødovre Mesterskab 846,00 0,00 0,00 

Særlige arrangementer ialt: 1.155,50 800,00 1.452,00 

4. Administration m.v.

    Husleje 8.626,65 6.000,00 20.880,00 

    Porto 418,45 700,00 757,50 

    Girogebyr 156,00 300,00 274,00 

    Telefon mm.(formand/holdledelse) 600,00 800,00 760,00 

    Revision 83,00 50,00 37,00 

    Generalforsamling 110,00 150,00 107,00 

    Gaver 0,00 0,00 274,25 

    Interne Træk 400,00 800,00 800,00 

    Noteringslister, skakure mv. 472,50 500,00 1.080,75 

    Kontorhold 150,00 700,00 1.156,25 

Administration m.v. 11.016,60 10.000,00 26.126,75 

Samlede udgifter: 27.621,10 36.658,00 54.676,75 

Driftsresultat

Samlede indtægter 31.239,18 39.040,00 47.571,98 

Samlede udgifter 27.621,10 36.658,00 54.676,75 

Driftsresultat 3.618,08 2.382,00  -7.104,77 
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STATUS PR. 31. DECEMBER 2002
Regnskab  Budget RegnskabRegnskab

2.halvår 2002 2003   2001/20022001/2002

Kassebeholdning og egenkapital

Egenkapital pr. 31.7.2002 4.620,64 8.311,72 12.204,41 

Driftsresultat for 1.8 - 31.12.2002 3.618,08 2.382,00  -7.104,77 

Afskrivn. af gæld (f. m. posteret vedr. husleje) 73,00  -479,00 

Egenkapital pr. 31.12.2002 8.311,72 10.693,72 4.620,64 

Formuen fordeler sig således:

Aktiver

Indestående i BG Bank 18.354,96 10.693,72 17.004,93 

Kontant beholdning 348,00 0,00 429,96 

Tilgodehavende 3.670,00 0,00 7.670,00 

Aktiver i alt 22.372,96 10.693,72 25.104,89 

Passiver

Kortfristet gæld (husleje mv.)  -14.061,24 0,00  -20.484,25 

Egenkapital pr. 31.12.2002 8.311,72 10.693,72 4.620,64 

Regnskabet revideret, bilagene kontrolleret, kontant- og girobeholdningen fundet til stede

Rødovre 22. januar, 18. februar og 4. marts 2003

                        Torben O. Madsen           Michael Rosenby

                              Revisor                Revisor

Godkendt på generalforsamlingen den 28. januar 2003 på betingelse af efterfølgende

godkendelse af klubbens revisorer.

                        Bjarne Røhder

                           Kasserer
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4. runde, Rødovre II - Ishøj I: 6½ - 3½ 

 

 Zoran Wisal 0 - 1 Søren Krøjgaard 

 Johan Petersen 1 - 0 Kim Foss 

 Bjarne Røhder ½ - ½ Arvid Aaager 

 Ernst M. Hansen 0 - 1 Jens Felskov 

 Torben M. Jensen 0 - 1 Stefan Møller 

 John Vestergaard 1 - 0 Mogens Hansen 

 Jørgen Trærup 1 - 0 Ole Mathisen 

 Jens Hviid 1 - 0 Janus Gert Nielsen 

 
 

 

Hvis vi vil med i top-striden, skal 

kampen vindes. 

Kampen går i gang 7 mod 8, da Ernst 

desværre får forkert besked om 

mødetidspunkt. Ernst støder til senere, 

men det ser sort ud - også hos Torben 

M. Jensen, der må give op efter ca. 

1½ timers spil. Heldigvis har holdet 2 

gode ankermænd, så det går endda, 

indtil først Ernst og Zoran må give 

fortabt. 

Pu-ha. Stillingen på dette tidspunkt 2 - 

3 til modstanderne. 

Heldigvis udligner John V., se partiet 

med hans egne bemærkninger, og 

stillingen er 3-3. 

Skal vi vinde, er det nu. Tiden går og 

går og både Johan og Bjarne står 

måske lidt klemt (især Bjarne). 

Bjarne forsvarer sig og forsvarer sig - 

han tilbyder remis 2 gange, men 

modstanderen afslår selvfølgelig - men 

HVA' er der nu sket på 2.brættet (har 

Johan vundet ?). 

Mens modstanderen tænker, får 

Bjarne tid til at gå i baglokalet og får 

at vide, at Johan har vundet. 

Okay - Stillingen herefter 4-3 til os - 

Bjarne skal bare have remis. 

Bjarne har hele tiden været presset, 

men i dette bondeslutspil K+3B mod 

K+3B på kongefløjen får Bjarne 

pludselig en fri randbonde på konge-

fløjen, og nu er det modstanderen, der 

tilbyder remis! 

Bjarne kan sikkert køre bonden til 

forvandling, men skal også passe på 

den anden fløj. Da sejren med remis 

er hjemme, accepterer Bjarne. 

Gevinst til 2. holdet 4½ - 3½ (6½ - 

3½). Til lykke til 2. holdet. 

 

Bjarne
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hvid: John Vestergaard, bræt 6 

sort: Mogens Hansen, Ishøj I 

 

 1. d4 d6  2. c4 g6 

 3. Sc3 Sf6  4. Lg5 Lg7 

 5. e4 c6  6. h3 Sbd7 

 7. Sf3 0-0  8. Le2 Te8 

 

 
 

 9. 0-0?     

Fedtspil - e5 ligger lige for og det 

vinder partiet. 

 

 9. e5! dxe5 10. dxe5 Sxe5 

11. Sxe5 Da5 12. Sf3 Se4 

13. Ld2 Sxc3 14. Db3 Lf5 

15. Lxc3 Lxc3+ 16. bxc3 

eller 
 

 9. - Sh5 10. g4 dxe5 

11. gxh5 exd4 12. Sxd4 h6 

13. hxg6 hxg5 14. gxf7+ Kxg7 

15. Lh5+ Kg8 16. Lxe8 Dxe8 

 9.  - e5 10. d5 Dc7 

11. b4 a6 12. a4 c5 

13. b5 b6 14. Sh2  

En langsigtet plan om angreb på 

kongefløjen. Hvid kan hurtigt få alle 

sine officerer i spil, sort har lukket sig 

selv inde. 

 
14. - Tb8 15. Dc2 h6 

16. Le3 Sh7 17. Dd2 g5 

18. h4 Dd8 19. hxg5 hxg5 

20. Sg4 f6 21. f3 a5 

22. Kf2 Kf7 23. Kh1 Kh8 

24. Sh6+ Ke8 25. Sf5 Lf8 

26. f4  

 

     

 

 

 

26. - gxf4??
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26. - Kf7 27. Lh5+ Kg8 

28. Lf7+ Kxf7 29. Ke2 Lg7 

30. Dh5+ Kf8 31. Dg6 Tg8 

32. Txh7+  

 

Sort bliver tromlet ned - men det var 

bedste modspil. 

I stedet bliver det nu: 

 

27. Lh5# 

1-0 

John V 
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hvid:  Benny Thorsen, Posten I 

sort: Jens Hviid, bræt 8 
 

 1. e4 d6  2. b3 Sf6 

 3. Sc3 c6  4. Lb2 g6 

 5. Le2 Lg7  6. Lf3 Sbd7 

 7. d4 e5  8. Sge2 exd4 

 9. Dxd4 Se5 10. De3 Lg4 

11. Lxg4 Sfxg4 12. Dg3 h5 

13. O-O h4 14. Dh3 Db6 

15. Sf4 f5 16. exf5 gxf5 

17. Tad1 O-O-O 18. Se6 Sxf2 

19. Txf2 Sg4 20. Df3 Sxf2 

21. Dxf2 Dxf2+ 22. Kxf2 Td7 

23. Sxg7 d5 24. Se2 Tg8 

25. Se6 Te7 26. S2d4 Kd7 

27. Te1 b6 28. c4 dxc4 

29. bxc4 Tg4 30. a4 c5 

31. Sf8+ Ke8 32. Sde6 Txc4 

33. Sg6 Tc2+ 34. Kf3 Txb2 

35. Sc7+ Kf7 36. Sxe7 Tb3+ 

37. Kf4 Tb2 38. Kxf5 Tf2+ 

39. Kg4 c4 40. Sed5 Txg2+ 

41. Kh3 Ta2 42. Tf1+ Kg7 

43. Se6+ Kg6 44. Tf6+ Kh7 

45. Sf8+ Kg7 46. Se6+ Kh7 

47. Sg5+ Kg7 48. Tf7+ Kg6 

49. Txa7 Kxg5 50. Sxb6 c3 

51. Tc7 c2 52. Tc4 Ta3+ 

53. Kg2 Ta2 54. Kf3 h3 

55. Tc3? 

 

55. Sd5 Txa4 56. Txc2 

havde været godt. Nu får Jens 

chancen - og han udnytter den. 

 

 

55.  - Ta3!  

Godt set! 

 

56. Txa3 c1D 57. Te3 Dc6+ 

58. Te4 Dxb6 59. Te5+ Kg6 

60. a5 Df6+ 61. Ke4 Dh4+ 

62. Kd5 Da4 63. Te6+ Kf7 

64. Th6 Dxa5+ 65. Ke4 Dc3 

66. Kf5 Df3+ 67. Kg5 Dg2+ 

68. Kf5 Dxh2 69. Tf6+ Ke7 

70. Te6+ Kd7 71. Th6 Df2+ 

72. Kg4 Dg2+ 73. Kf5 h2 

74. Th7+ Kd6 75. Th6+ Kd5 

76. Txh2 Dxh2 

0-1 
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5. runde, Posten I - Rødovre II: 2½ - 7½ 

 

 Johnny Hansen ½ - ½ Bjørn Christoffersen 

 Egon Madsen 0 - 1 Johan Petersen 

 Jan Højer 0 - 1 Bjarne Røhder 

 Bjarne Alstrup 1 - 0 Ernst M. Hansen 

 Jens Christian Olsen ½ - ½ Torben M. Jensen 

 Per Bech ½ - ½ John Vestergaard 

 Jens Besser 0 - 1 Jørgen Trærup 

 Benny Thorsen 0 - 1 Jens Hviid 

 
 
 

Man skulle tro, at det var skakklubben 

i Bank Of America, der havde lokaler 

i Fort  Knox. Men det var kun Posten 

I, der havde lokaler dybt nede i kælder 

45, Tietgensgade. Gode forhold for så 

vidt at det i rolige afsides omgivelser, 

men det  må da være et problem, at 

hjemmeholdet - indtil hele gæsteholdet 

er kommet - skal have vagtpost 

stående oppe ved indgangen i 

Tietgensgade for at guide videre. Og 

så kun 1 toilet. 

Nok om det. Efter forudgående pep-

talk af især Ernst flere uger før mødte 

hele holdet stærkt motiveret op til 

denne topdyst (godtnok måtte vi ringe 

efter John, der troede at spilledagen 

var tirsdag - han kom dog inden 

tidsfristens udløb). Ellers afbud fra 

Zoran på 1. bræt, der blev overtaget af 

Bjørn C. 

Bjørn C. spillede solidt og endte i et 

bonde slutspil. Remis. 

Johan kom hurtig en B bagud men 

med egne ord "lagde Johan pres på fra 

start af og driblede med små finter 

modstanderen helt ud af banen!?" 

Solidt spillet !?  

Bjarne vandt uden problemer, mens 

Torben og Ernst fik forskelligt resultat 

efter at have været B bagud (remis til 

Torben - tab til Ernst). 

Jørgen vandt i offensiv stil (slutspil 

med trussel med fribonde til D i få 

træk) og modstanderen kunne ikke 

andet end at give op. 

Stillingen herefter 4 - 2 til Rødovre. 

Jens H. vandt helt utrolig. Som jeg så 

det, var Jens på et tidspunkt 2 S bagud 

(dog for 2 B !), men vandt fantastisk 

selvfølgelig med lidt hjælp fra 

modstanderen. Se Jens' parti 

andetsteds i bladet.
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tydeligt bagud i materiel og tid (ca. 1 

minut tilbage ?), men stillingen var 

låst. John havde dog først muligheden 

for at forvandle B til D og måske 

muligheden for at vinde. For de 

omkringstående - og især for hold-

lederen - så det  derfor ud som om, at 

modstanderen med S (der havde ca. 

10 min. tilbage) udelukkende spillede 

på at vinde på tid. Unfair. Under-

tegnede nedlagde derfor en protest 

overfor Postens holdleder, der dog 

nok havde ret i, at stillingen ikke er 

remis så længe der er matsættende 

brikker på brættet. MEN alligevel. 

Heldigvis enedes de 2 spillere om 

remis. 

Stillingen herefter 5½-2½ til Rødovre 

(7½-2 ½). 

 

Bjarne Røhder 
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6. runde, Rødovre II - Blindes Skakklub I: 7½ - 2½ 

 

 Zoran Wisal 1 - 0 Henning Johansen 

 Johan Petersen 1 - 0 Jan Nielsen 

 Bjarne Røhder 0 - 1 Arvid Hein Pedersen 

 Ernst M. Hansen 1 - 0 Erik Bremer 

 Torben M. Jensen 1 - 0 Rene Ruby 

 John Vestergaard ½ - ½ Allan Larsen 

 Jørgen Trærup 0 - 1 Kjeld Porsdal Poulsen 

 Jens Hviid 1 - 0 Ove Lindholm Kristensen 

 
 

 

 

Jens var den første, som blev færdig 

efter 1½ times spil. Et godt løber-

samarbejde og en bonde mere resul-

terede i den hurtige sejr. 1-0. 

Torben spillede stærkt og ofrede tårn 

+ dronning for til sidst at sætte mat 

med tårn i bunden. Sådan skal det bare 

gøres. 2-0 

Johns modstander ofrede to officerer i 

håb om at sætte mat, men ved godt 

forsvarsspil afværgede John matten, 

men måtte tage remis ved træk-

gentagelse. 2½-½. 

Jørgen spillede på et minibræt i en lille 

æske, som modstanderen havde med-

bragt. Her kunne Jørgen have valgt et 

normalt bræt ved siden af, så trækkene 

kunne overføres fra det lille bræt, 

hvilket havde givet et bedre overblik. 

Stillingen var lige et godt stykke tid, 

men modstanderen pressede på 

kongefløjen, og godt spil med 

dronning og løber + angribende bonde 

var for meget for Jørgen, som opgav. 

Det viste sig ved analysen, at matten 

kunne være afværget, hvis Jørgen 

havde slået den fremstormende bonde 

med kongen og efterfølgende fået 

denne i sikkerhed. 2½-1½. 

Til gengæld vandt Zoran på første-

brættet over Henning Johansen, som 

netop har været portrætteret i Skak-

bladet. 3½-1½ 

Johan spillede sit typiske presspil, 

men havde måske undervurderet mod-

standeren, som holdt stand. Johan til-

bød herefter remis i 33. træk, men 

dette afviste modstanderen. Det skal 

man ikke gøre - Johan satte kasketten 

endnu længere ned, pudsede brillerne 

og smøgede ærmerne op. Der gik her-

efter ikke lang tid, før  modstanderen 

var blæst ud af lokalet. 



 

Rød. II - Blindes Sk. I: 7½-2½ 
______________________________________ 

 

 

Ernst spillede solidt, men havde pro-

blemer med tiden. Denne gang lykke-

des det at få hul på bylden, og med  

tre minutter tilbage sagde Ernst skak 

med dronningen i bunden. Det var en 

skakmat, men modstanderen, som var 

total blind, troede stadig der var en 

mulighed og følte på alle brikkerne på 

brættet i håb om redning. Som 

turneringsleder skulle jeg oplyse, at 

det var skakmat, men "glemte" at give 

Ernst en advarsel for ukorrekt oplys-

ning. 5½-1½. Måske vidste Ernst  

ikke selv, at han havde sat modstan

deren mat, men det sker jo heller ikke 

så tit!! 

Vores kasserer Bjarne tog lige lovligt 

let på det mod sin modstander på 

omkring de 80 år. Bjarne kom ind i 

slutspillet med K + 6B mod K + S + 4 

B. Også her prægede tidnøden  

Bjarne, som længe forinden burde 

have taget initiativet og vundet. 5½-

2½. 

Referent 

Flemming Bruun

  

 

 



 

Ishøj II - Rødovre II: 1½-8½ 
______________________________________ 

 

 

7. runde, Ishøj II - Rødovre II: 1½-8½ 

 

 Arne Rasmussen 1 - 0 Arne Østergaard (R) 

 Erik F. Hansen ½ - ½ Zoran Wisal 

 Janus G. Nielsen 0 - 1 Johan Petersen 

 Johnny Magnussen 0 - 1 Ernst M. Hansen 

 Henrik Grønfeldt 0 - 1 Torben M. Jensen 

 Torsten Flüs 0 - 1 John Vestergaard 

 Leif Nyward 0 - 1 Jørgen Trærup 

 Flemming Rasmussen (R) 0 - 1 Jens Hviid 

 
 

Flot, men ak, ak, ikke nok!! Inden den 

afsluttende runde lå vi et point fra 

førstepladsen. Vi havde på papiret den 

nemmeste modstander tilbage og 

levede da også op til forventningerne. 

Men at Ishøjs 1. hold samtidig skulle 

vinde stort i en tilsyneladende svær 

sidste runde var ikke helt med i 

planen. Da krudtrøgen havde lagt sig 

manglede vi et sølle ½ point fra top-

placeringen. Selv med 6 sejre og en 

uafgjort, sejr over nr. 1 og et match-

point mere blev vi henvist til en 2. 

plads. Men dog et flot resultat 

grundlagt af god holdmoral og kamp-

vilje. Sidste runde forløb ca. således: 

1. bræt: Arne Østergaard var reserve 

for Bjarne. Arne var ikke helt tilfreds 

med sin åbning og brugte alt for meget 

tid, kæmpede dog men blev som sidste 

mand nødt til at opgive da han blev 

løbet over ende på dronningefløjen.  

Zoran Wisal lukkede sig selv inde i 

en kongeindisk. Ingen mulighed for at 

trænge ind og efter trækgentagelse 

remis. Zoran havde det ikke nemt på 

de øverste brætter i denne turnering. 

På 3. bræt kunne Ishøjs spiller ikke 

finde Herlev-hallen og 1-0 til Johan 

Petersen. Med 6½ af 7 understregede 

Johan at formen er ved at være der 

igen! Ernst Hansen spillede atter 

skandinavisk med succes. Mod-

standeren blev mast ud på dronninge-

fløjen uden større modstand. Det så 

nemt ud! Ernst har spillet ganske 

underholdende i flere partier og 5/7 er 

godkendt! Torben Jensen kunne også 

blot se klokken gå uden at komme i 

kamp. Torben har vundet hvor han 

skulle tabe og omvendt og 3½ er jo 

nok i underkanten men han kæmper 

bravt hver gang. Og vores 3. point u/k 

gik til John Vestergaard Spillet har 

virket solidt og sikkert i 



 

Ishøj II - Rødovre II: 1½-8½ 
______________________________________ 

 

 

hans partier. Jeg glæder mig stadig til 

at se et referat  af  hans gyserparti 

mod Posten. Den ultimativt mest 

dramatiske remis i denne turnering. 

På 7. bræt huserede Jørgen Trærup - 

I denne runde gik Jørgen lidt for friskt 

til den og ofrede lidt umotiveret på f7 

ganske tidligt; det resulterede i officer 

mindre i hele partiet men et par farlige 

fribønder og viljen til at vinde gjorde 

udslaget; At modstanderen havde en 

stor svaghed for cafeteriaets påskeøl 

hjalp måske også til sidst! Eneste 

nederlag til Jørgen i denne turnering 

var mod de Blinde hvor han 

uforståeligt spillede med et bræt på 5 

x 5 cm... Det er altså tilladt at have et 

normalt bræt ved siden af! Men 5/7 er 

flot nok, Jørgen! 

Når man spurgte på 8.bræt: "hv´dan 

går det?" fik man altid lynhurtigt 

svaret: Hviid vinder! og det må man 

sige passer! Jens Hviid gjorde rent 

bord og vandt alle partier! Jens spiller 

roligt og solidt og er ikke lige typen 

der kaster sig ud i de vilde forvik-

linger, men at han er snu så vi mod 

Posten hvor han fik vendt en håbløs 

stilling til et helt point på forunderlig 

vis! Dagens parti var et spændende og 

velspillet kampparti som Jens meget 

sikkert vandt til sidst. Til lykke med 

stakittet! Bjarne Røhder havde afbud 

i sidste runde, men bør da nævnes for 

sin indsats som holdleder, urstiller, 

indpisker, kasserer og meget andet. At 

alle disse opgaver skal klares samtidig 

med at man spiller skak kan ikke 

undgå at gå ud over koncentrationen, 

derfor det svingende resultat.  

Og sluttelig tak til Flemming Bruun 

som kampleder mv. 

 

Johan Petersen 
 

Hov! Fik jeg sagt, at de TO øverste 

rykker op? 

 

 

 

 



 

Albertslund II - Rød. III: 3 - 3 
______________________________________ 

 

 

4. runde, Albertslund II - Rødovre III: 3 - 3 

 

 Carsten Bahl 0 - 1 Tommy Lundsteen 

 Mogens Poulsen 1 - 0 Niels Opstrup 

 Steen Hansen 0 - 1 Bent Christensen 

 Torben Nielsen 1 - 0 Leif Clausen 

 
 

Den 16 januar tog vi til Albertslund og 

vi fandt skakklubben næsten med det 

samme! Det var nogle dejlige lokaler 

med dybe sofaer, men vi sad dog ved 

alm. borde. Det var deres 2 hold vi var 

oppe imod. 
 

Leif holdt sørme ud i 42 træk, men da 

han mistede en løber og en bonde, var 

det ikke sjovt at spille mere, så han 

smed håndklædet ind, altså et stort 0. 

Niels på 2 brættet holdt dog ud 2 træk 

mere, men da hans modstander på 

skammelig vis tog hans dronning, 

accepterede han et 0. 

Nu så det sort ud, men til al held var 

Bent i kanonform så ved det 59. træk 

opgav hans modstander. Nu stod det 

1-2. 

Så det var nu op til vores medbragte 

reserve Tommy. Phuha en gyser, vi 

stod 7 mand og fulgte spillet. Tommy 

havde 2 bønder langt fremme lige til 

en ny dronning, så vi åndede lettet op, 

men men så rykkede hans modstander 

og i næste træk ville Tommy være 

mat!!! Alle vi 7 tilskuerer holdt vejret i 

8 minutter, så fandt Tommy et 

supertræk og fik afværget truslen og i 

stedet satte han den grimme karl mat i 

det 46. træk, flot Tommy. 

Resultatet blev da 2-2 hvilket 

behagede holdlederen.  

Tak drenge. 

Leif Clausen 
 



 

Rød. III - Vallensbæk I: 3 - 3 
______________________________________ 

 

 

5. runde, Rødovre III - Vallensbæk I: 3 - 3 

 

 Niels Opstrup 0 - 1 Jørgen Brase 

 Bent Christensen 1 - 0 Annie Zeemann 

 Leif Clausen 1 - 0 Benny Hansen 

 Rudolf Kuniss 0 - 1 Vagner Tinghus 

 
 

3. holdet havde hjemmekamp mod 

Vallensbæks 1. hold. 

Selv om deres klub kun havde 12 

medlemmer, lå de på en 3. plads i 

turneringen og vi lå som nr. 4. 

 

 

 

 

 

Niels måtte smide håndklædet ind 

efter 23 træk, modstanderen var for 

stærk. 

Bent havde en dame-modstander, men 

han var ikke en gentleman(d), så han 

knuste al modstand i 38 træk!! Det 

stod nu lige 1-1. 

Leif var nok tilfreds med en remis, 

men skævede til sidemanden Rudolf, 

som stod til tab og han måtte da også 

opgive i 51 træk. Nu var vi bagud    1-

2.  

 

Skønt der kan siges meget dårligt om 

Leifs spil, så kan han da spille godt 

når det kniber, så i det 32 træk fandt 

han mestertrækket så hans modstander 

opgav. 

 

Hurra, resultatet 2-2. 

 

den glade holdleder 

Leif Clausen 

  



 

BrøndbyerneIII - Rød.III: 6-0 
______________________________________ 

 

 

6. runde, Brøndbyerne III - Rødovre III: 6 - 0 

 

 Ole Jervild 1 - 0 Leif Tange (R) 

 Henning Rasmussen 1 - 0 Anders Hørby (R) 

 Knud Sørensen 1 - 0 Leif Clausen 

 Morten Dyremose 1 - 0 Rudolf Kuniss 

 
 

HOVMOD STÅR FOR FALD 

 

Brøndby lå på 8. og sidste pladsen i 

gruppen, mens vi lå på en flot 3 plads. 

Vi kom med 2 reserver Leif Tange og 

Anders Hørby, så det så da lovende 

ud. 

Anders var bagud med begge hans 

tårne, så hans modstander mumlede 

(usportsligt) hvorfor opgiver du 

ikke!!!! Det virkede som en rød klud 

på Anders, men ved træk 58 måtte 

han opgive. 

Ja, ja så kunne vi kun vinde 3-1 så 

skidt pyt. 

Men Leif som sad ved siden af 

Anders, så hvordan Anders spillede 

uden tårne, så det skulle han da også 

prøve og tabte selvfølgelig. Så nu 

kunne vi kun få uafgjort. 

Kuniss - som havde fødselsdag den 

dag - spillede flot, men blev lidt træt 

til sidst, på grund af den store lagkage 

med 173 lys han havde spist om 

eftermiddagen, så han måtte opgive i 

det 37. træk. Phu ha 0-3. 

Leif Tange skulle da redde æren og vi 

var mange som stod og så på (ski 

irriterende for de 2 spillere). 

Til sidst havde de et tårn og et par 

bønder hver, men selv om Leif 

kæmpede bravt måtte han opgive ved 

træk 51. 

Resultat: vi tabte kun 4 partier ud af 

4!!! Det kunne da have været meget 

værre. 

 

Hilsen 

 Leif Clausen 

 

som har gravet sig ned og ikke vil  

spille skak mere, det kan han for 

øvrigt heller ikke!! 

 

 

 

 

 



 

Odysseus IV - Rød. III: 6 - 0 
______________________________________ 

 

 

7. runde, Odysseus IV - Rødovre III: 6 - 0 

 

 Casper Emeke Michael 1 - 0 Flemming Bruun (R) 

 Orla Eilegaard Jørgensen 1 - 0 Niels Opstrup 

 Jerry Møller Jensen 1 - 0 Leif Clausen 

 Torben Willer Hansen 1 - 0 Rudolf Kuniss 

 
 

Lørdag den 22 marts skulle alle som 

havde spillet holdkampe, spille deres 

sidste kamp i Herlev Hallen. 

Jeg har fået oplyst at vi var 496 

skakspillere det var et impornerende 

syn i den kæmpehal. 

Vi var oppe mod Odysseus 4 hold, det 

var for stor en mundfuld for os, de 

havde vundet alle deres kampe de 

havde 32½ point mod vores sølle 15. 

De gik da også grueligt galt alle 4 

mand tabte, selvom vi havde sat 

Flemming Brun ind som reserve på 1. 

brættet. 

Alligevel vil jeg som holdleder takke 

alle, som har spillet på vores 3. hold. 

Vi gjorde en god indsats, men der var 

for stor rating forskel mellem os og 

vores modstandere. 

 

Hilsen en tilfreds  

Leif Clausen

 

 

 

 



 

Skak og anden sport 
______________________________________ 
 

 

 

Mogens Jeberg har sendt nedenstående tegning, inspireret af begivenhederne der førte 

til formandsskiftet i Dansk Skak Union. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Til lykke 
______________________________________ 
 

 

Rødovre Skakklub ønsker 

 

 

20. Februar 2003 

Poul Erik Pedersen  

til lykke 

med de 70 år 

 

 

28. April 2003 

Bent Kølvig  

til lykke  

med de 70 år 

 

 

  

24. Januar   

Michael Garly  

til lykke 

med de 40 år 

   

 

1. Januar 2003 

Anders Lundsgaard  

til lykke 

med 30 års 

jubilæum 

 

15. Maj 2003 

Henrik Eriksen  

til lykke 

med de 40 år 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Skakkalender  
___________________________________________________________ 
 

1. halvår 2003 Lokaler 
 

 1. april Vinterturnering, udsatte partier KH, GS 
 

 3. april Vestvoldholdturnering hos Glostrup  

 

  8. april Vinterturnering, udsatte partier LC, GS 

 

 15. april Vinterturnering, udsatte partier TM, JT, GS 

 

 22. april Forårsturnering, 1. runde  AH, PK, GS 

 

 29. april Forårsturnering, 2. runde  BRø, BK, GS 

 

 6. maj Forårsturnering, manglende partier KH, GS 

 

 13. maj Forårsturnering, 3. runde  LC, GS 

 

 20. maj Forårsturnering, manglende partier TM, JT, GS 

 

 27. maj Forårsturnering, 4. runde  AH, PK, GS 

 

 3. juni Afslutning  BRø, BK, GS 

 

--------------------------- Skaksnakcafe på tirsdage 

 

 12. august Alm. klubaften  KH, GS 

 

 19. august Lynmesterskab  LC, GS 

 

 26. august Match mod Hvidovre i Hvidovre  

 

 2. september Rødovremesterskabet, 1. runde TM, JT, GS 

 

 

   Vinterturnering Start kl. 19.00  

   Forårsturnering Start kl. 19.30 


