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Bent Kølvigs
flotte come-back
Hvidovre Skakklubs stærkt,
besatte jubilæumsmeøterskab
blev overraskende en tredelt
sejr for Jacob Øst Hansen,
Bent Kølvig og Carsten Høi på
4 1/2 p. Høi tabte de to sidste
partier efter at have lignet en
overlegen vinder. I sidste
runde gik det galt mod Øst
Hansen. Bent Kølviga smukke
come-back i EMT-sammen
hæng er bemærkelsesværdigt.
4 1/2 p er kandidatresultat. Er
han også med, når der apilles
DMnæst.eår iHorsen8?

Der er mange mAder at komme i avisen på: enten
kan man kapre et fly, føde femlinger eller vinde en
skakturnering. Af visse grunde lå Bent Kølvig's mu
ligheder i det sidste og minsandten om det ikke lyk
kedes. Årets sensation er en kendsgerning - vi har
fået en spiller, som kan deltage i DM, noget som
ingen af os havde drømt skulle overgå vores sølle
skakklub.

Ved en brav indsats i Hvidovreturneringen scorede
Kølvig 4ip., som indbragte ham en delt førsteplads.
Tillykke med kandidatresultatet!

Selvfølgelig skal vi se et af gevinstpartierne, men
turneringen:

f9rst lidt øm

HVIDOVRE SKAKKLUBS JUBILÆUMSTURNERING 1977
1 2 3 4 5 6 7 8 pt pr.

1 Jacob Øst Hansen . 1 ! 0 ! ! 1 1 4! 1-3
2 Carsten Høi 0 . 1 1 ! 0 1 1 4! 1-3
3 Bent Kølvig ! 0 . 1 0 1 1 1 4! 1-3
4 Steen Fedder 1 0 0 . 1 ! ! 1 4 4
5 Gert Iskov ! ! 1 0 . 1 ! 0 3! 5-6
6 P. H. Nørby ! 1 0 ! 0 . ! 1 3! S-6
7 Steen Grabow 0 0 0 ! ! ! . ! 2 7
8 Kaj Bjerring 0 0 0 0 1 0 ! . 1! 8
kandidatresultat: 4 pts.

Da det sidste år viste sig, at det er meget vanskeligt at blive
Redovremest er, valgte undertegnede i år at modtage den ærefulde ind
bydelse til at deltage i Hvidovres jubilæumsturnering i den ellers
stærkt besatte "invitations"klasse. Modstandernes fine navne indgød
mig nogen respekt, og som tirsdagsspiller gennem mange år regnede
jeg ikke med at tjene ret mange halve points hos de fuldtidsbeskæf
tigede og hårdhudede yngre løver. Kun Ejlert besad før turneringen



en for mig uforståelig optimisme, og det var godt, at jeg ikke ville
påvirke mit spil ved at modtage .hans mange opfordinger til vædde-
mål. ·

Resultatet er nu kendt. Efter to forventede boller (tidnød s-for-

fjamskel se i god stilling samt åbningsteoretisk uvidenhed) vendte
bøtten, og mit sædvanlige held i spil indfandt sig med 4! pts i de
sidste fem partier. Desværre var turneringen ikke længere, for ellers
ved man ikke, hvad der kunne være sket. I skrivende stund vides ikke,
om der vil blive foranstaltet omkatnp (6 runder!), men sandsynligvis
vil man fordele æren ligeligt.

Speciel interesse knyttedes til ratingtallene, idet jeg som be
gynder skulle have et sådant tildelt efter turneringen. P.g.a. pro
blemer med Gert Iskovs tal er resultatet heller ikke i øjeblikket
til rådighed, men kommer måske unde r press-stop.

Alle mine partier var spænderide, men naturligvis ikke fejlfri.
Jeg holder nok mest af det, som jeg viste for nogle af vennerne i
RSK en aften:

Hvid: Steen Grabow Sort: Bent Kølvig
l Sf3 (Grabow, den lokale helt, spillede sin vane tro meget

solidt og forsigtigt. Kun den, der kunne slå ham, kunne vinde
turneringen!) l - g6 2 e4 Lg7 3.d4 d6 4 Ld3 e5 (Jeg lagde alle
mine partier an på at få modstariderne til at overvurdere deres
angrebschancer og i øvrigt så vidt muligt at undgå den nyeste
teori. Prisen var som kalkuleret ofte nogle trykkede stillinger.)
5 c3 Sc6 6 Le3 Lg4 7 d5 Sce? 8 Da4+ (Hvad nu? Jeg brød mig ikke
særlig meget om 8 - Ld7 9 Lb5 t6 lo dc6 bc6 11 La6 d5 12 Da3. Men
stillingen er jo lukket, så rokaden er ikke livsvigtig:) 8 - Kf8
9 Sfd2 h5! lo c4 b6 (Hvid må helst ikke åbne linjer, før de sorte
brikker er klar til modstand) 11 Sc3 Lh6 ! (Væk med den dårlige
løber, og hvids den gode!) 12 Sdl Kg7?! (Dette naturlige træk
er under mistanke (Larsens'.udtryk)og burde måske være erstattet
med 12 - Lxdl eller 12 - a5) 13 f3 Ld7 14 Dc2 h4 (Ser godt ud,
da hvid afskrækkes fra kort rokade og feltet hS reserveres til
springerens rute mod f4. Men er der tid til det?) 15 Dc3! (Uha!
Fra dette øjeblik lurer muligheden f3-f4 ubehageligt.) 15 - Sf6
16 Lxh6+ Txh6 17 Se3 (Spillet a tempo. Jeg var ellers fuldt op
taget af at finde et forsvar mod 17 f4! ef4 18 e5! der åbenbart
fører til en vanskelig stilling. Men heldigvis er han ikke så
aggressiv - endnu!) 17 - Sh5 18 b4 (Nu brænder det på herovre.
Mon stillingen kan bære at holde begge fronter?) 18 - a5 19 a3
fS (Stillingsproblemet er lidt skjult, men enkelt nok: Hvem kan
hurtigst få kongetårnet med i spil? Hvid betænker sig lidt på
o-o, da sort har muligheden h3 ..Men der er også tid nok for ham.)
2o c5! ab4 21 ab4 Txal+ 22 Dial Sf4 23 Dc3 bc5 24 bc5 Db8 (Jeg
var godt hed om ørerne. Man begynder at have ondt for tid nu,
hvor den rigtige kamp skal til at begynde, og onde ting er på
vej. De par fiduser, der er i stillingen (fx Da7 efter o-o) er
for tydelige. Efter 25 c6! Da7 26 Sdc4 Lc8 27 Kd2 er hvids tårn
stærkt på vej til a7! Men pludselig kommer geden:) 25 Sdc4??



25 - Db4! (Bonden kan også vindes med trækomstillingen 25 - Sxd3+
26 Dxd3 Db4+ men fristelsen er jo stor.) 26 Kd2 Dxc5 27 Tcl! (Men
nu er det stadig meget svært, for nu skal sort pludselig til at
vinde! Og hvid truer stærkt Sxe5. Jeg kiggede meget på 27 - Sxg2,
men turde ikke rigtigt p.g.a. 28 Sxg2 Df2+ 29 Le2 Dxg2 3o Sxe5 Dg5+
31 Kel de5 32 Dxe5+ og 33 Dxc7. Så kiggede jeg på 27 - Th8, der brin
ger den manglende brik i spil og ser ud til at være godt nok. Jeg
havde så kun et kvarter tilbage til 13 træk og fik ikke set
nok på det bedste træk 27 - Kf6!) 27 - Th8?! 28 Sxe5! Dxc3+
29 Txc3 de5 Jo Txc7 Td8 31 d6 Sc6 (Nu spilles der hurtigt.
Truslerne er heldigvis tydelige nok.) 32 Lb5 Sb8 33 ef5 Kf6
34 Lxd7 Sxd7! (Men endelig ikke Txd7. Uden tårnene holder
hvid remis ved at ofre sin anden springer for sorts sidste
bonde! ) 35 g3 Sh5 36 fg6 hg3 37 hg3 Sxg3 38 Sc4 Sf5 39 Kd3
Ke6 4o f4 ef4 (Pyh. Faldvingen holdt. Men hvad er det han er
ved at gøre ved min sidste bonde?) 41 Ke4 (Snedigt fundet på.
Desværre for hvid dukker et lille mirakel op:)

41 - Sf6+ (Tilfældigvis står hans tårn på c7!) 42 Kf3 Sh4+
(Og her kommer resten af miraklet: På nu 43 Kxf4 Sd5+ 44 Kg5!
Sxc7 45 dxc7 holder hvid remis "på studieagtig vis" efter det
planlagte 45 - Tc8? 46 g7! Tg8 47 Kxh4 Kd7 48 Kh5! Txg7 49 Sd6.
Men sort vinder med 45 - Td5+! og Tc5 - ikke?) 43 Kf2 Se4+.
Slut og hængeparti. Se4+ var hemmeligt træk. Næste dag ringede
Grabow og opgav. 0-1. Sort slår bedst bonden på d6 og omringer
bagefter den på g6.)

Bent Kølvig



Holdkampene.

Rødovre I - Allerød I: 6 - 2

Ved starten på hver sæson pleier vi jo altid at udnævne os selv

til storfavoritter! Så hvorfor skal vi ikke bibeholde denne udmær

kede tradition? Det første fingerpeg om vores nuværende styrke kom

naturligvis i den første kamp. Sidste år klarede vi med besvær 4 - 4

netop mod Allerød - det resultat var vi selvfølgelig ude på at for

bedre. (Kom nu til sagen, Søren!) Grundlaget for en god indsats var

absolut til stede idet alle stillede op(ja, ja, men videre!!). Men

nu over til lidt(???) om partierne(Suk! omsider!): Første mand -

ja, det lyder utroligt - der vandt, var minsandten "tidnødskongen"

Verner, der maste sin modstander inden vi andre var nået til midt

spillet! Lad os håbe at dette fortsætter året ud - ihvertfald vil

det være sundt for formandens truende mavesår.

Så syntes Ole(der allernådigst har fået lov til at blive "fast

mand") og Johnny at det ville være synd med en 8 -_o sejr - de tog

remis. Uden at spørge holdkaptajnen først! Jamen, jamen, hvad er

det dog for en moral? Med min velkendte enorme spillestyrke må jeg

vel være bedre egnet til at (hente øl? Red.) afgøre om en stilling

er remis eller ej! Nå, men lad det gode slutresultat være en grund

til tilgivelse. Iøvrigt var ovennævnte holdkaptajn havnet i en af

de sædvanlige tabsstillinger - endda med en minusbonde. Er han da

så dårlig? Næh, venner (værre! Red.) Skakbrættets Napoleon havde

endnu engang lagt den rette taktik: giv din modstander en vundet

stilling, så bulcker han! Dennegang svindlede jeg mig til en kvali

tet!

Så dukkede endnu en remis frem i da.gens lys: efter et langt og

se.jt slutspil, enedes Orla og hans modstander om at dele pointet.

Dagens bedste parti leverede Harly Sonne. selvfølgelig i den sæd-
vanlige stil: 11Når jeg endelig har tid til skak, skal det sgu' også
være skægt!"(Da Sonnes parti vises i disse spalter, er de tre siders
referat af det bortcensureret. Den hensynsfulde Redacteur. Reklama
tioner modtages.)

Henning Åge viste os, hvordan man ordner en modstander, der skal
lave lo-15 træk på i minut. Nemlig ved i roligt tempo, at opstille
den ene trussel efter den anden. Til sidst indtraf den sædvanlige
fejl sig og da tidnøden var ovre opgav modstanderen. Så mangler vi
kun topopgøret mellem Kølvig og Allan Jensen. Efter et forholdsvis
roligt parti har Bent en bonde mindre og en lodret vinge(vandretl
Søren Red.) Alligevel sidder han ubevægelig på stolen mens AJ, der

fortsættes næste side,
ellers se kommende numre af I.T.



har 15 min. tilbage, skrupforvirret kikker på uret hvert lo.sekund.
Han skulle nok have set lidt mere på brikkerne for pludselig proklame
rer Bent samme stilling 3.gang og det sidste halve point var hjemme.

Næste holdkamp er onsdag d.2/11 på udebane mod nyoprykkede Vanløse.
Altså må I droppe "Jeg, Cladius" den aften, og istedet møde op til et
forhåbentlig spændende lokalderby.

Søren

Og efter denne jammerlige smøre et mere kortfattet og kvalitetsbetonet
referat:

Rødovre II - Brøndby I: li - 6t

Som forventet mødte vi i første runde nogle skrappe folk fra Brønd
byerne, der til fulde forstod at skabe problemer for os. I løbet af de
første par timer kom vi på de fleste brætter til at stå ret trykket; det
te gjaldt især de fire første. I bunden gik det nogenlunde hæderligt: da
først KUhlmann tabte efter at have fået store problemer med at dække
sine brikker, fik Wiman remis og senere på aftenen fremtvang Tange træk
gentagelse. Jeg stod pludselig godt og da min modstander havde set skævt
til en af mine bønder, var jeg foran med officer for en bonde. Denne
officer ofrede jeg tilsidst for at få en bonde ned på ?.række, men det
var ikke nok - hængepartiet gav kun en remis. Lars Sørensen, Kim Poul
sen, Alex Juel og Erich Heinola tabte. Kim Poulsen var ikke vild med at
tage hængeparti og nogle få analyser ved brættet viste han stod klart
til tab, og så opgav han. Det kedelige resultat blev li - 6t~ Hulk!

Peter
III - holdet består af lutter egotrippere: ingen kunne lave et referat,
da de kun havde øjne for deres eget parti. Men den gamle Redacteurs
høreapparat menes at have opfanget at Valby I blev slået af med 4i - 3t
af ego'erne.

Glostrup IV - Rødovre IV: 3 - 5

Første holdkamp lå på en ••forkert" dag (onsdag). Når dertil kommer,
at turneringsoversigten først kom ugen før, er to afbud vel ikke for
meget ••• Men nu, hvor alle har haft lejlighed til at sætte krydser i
kalenderen, må det være slut med afbud - vi skulle jo gerne holde sti
len fra sidste år. At vi imidlertid får yderligere 3 kampe på forkerte
datoer(!) kan dog nok give en holdleder bange anelser.

Mod Glostrup vikarierede Ejlert og Kaj Olsen for Garnborg og Ktlhlmann.
Kaj Olsen tabte hurtigt en officer og fik en tabt stilling. Ejlert deri
mod, gør alle sine træk i rigtig rækkefølge: først vindes en bonde ved



et angreb mod baglinien, derefter byttes af, og så ondulerer en sprin
ger hele 3 fjendtlige bønder. Resultat 6B mod 2B. Henrik Eriksen og Jan
Nielsen debuterede med bravour; begge vandt i fejende stil. Derefter måt
te Thomasen ned med nakken efter tab af kvalitet. Men når så en Glostrup
spiller kommer og siger, at nu er det andet år, han har tabt til Finn -
er der så andet at sige end: han er altså bare bedre, 2 - 4.

Så taber Morten til et flotcangreb over diagonaleno Altså er det op

til mig og jeg har tabt en løber til gengæld for en tårnlinie. I et
vildt afbytningsspil tør ham imidlertid ikke slå tilbage mod min an.den
løber(!), hvorefter min bedre bondestilling afgør sagen.

Bjørn

Blindes Skakklub II - Rødovre V: 3t - 4t
Denne aften blev der sat en uofficiel klubrekord, idet otte mand drog

afsted i ikke mindre end 5, siger og skriver fem, biler. Kørselsproblemer
eksisterer ikke på klubbens lavest rangerende hold. Men nu til kampen.

Leif Clausen stod for aftenens første resultat, da han t~mmelig hel
digt, men meget elegant satte mat. Bagefter betroede Leif mig, at modstan
deren vist ikke så matten, husk på hvem modstanderen var, 1 - o. Torben
blev udsat for et sandt festfyrværkeri af skakker, og blev så hårdt såret,
at kapitulation var eneste udvej, 1 - 1.

Wagner tilbød spagfærdigt remis i en lige stilling, hvilket blev af
slået og efterfulgt af et rædselsfuldt træk, der straks tabte, 2 - 1. Der
efter angreb Preben modstanderen over hele banen og øgede til 3 - 1. Selv
var jeg på bonderov i åbningen med det resultat, at jeg notorisk blev
mast tilbage. Pludselig kunne der ofres en kvalitet, og efter 2-3 slappe
træk af fjenden, stod jeg pludselig med palmerne i hånden, 4 - 1.

Til den endelige sejr manglede vi nu kun et halvt. Men det så ud til
at have lange udsigter, for midt i et angreb opdagede Leif Redke pludse
lig at han var tårn + løber bagud, hvilket gjorde ham så deprimeret, at
han straks opgav, 4 - 2. Garly var håbløst overspillet og kunne kun håbe
på et mirakel. Grønnemose var i en totalt lukket stilling ved at komme i
tidsnød. Han klarede det dog, og tilbød remis som blev modtaget, da mod
standeren tænkte mere på egen score, end på det det endelige resultat.

Med udsigten til hængeparti opgav Garly, nu da sejren var sikret, til
slutresultatet 4! - 3!. Dagens sensation: de to Leif'er Redke og Clausen
er denne aften set drikke LYSE ØLLER. Den første vel i nedtrampet sinds
tilstand pga. nederlaget, den anden, måske fordi han aldrig tidligere
har sat mat så hurtigt. Egne forklaringer går ud på at de simpelthen
var tørstige?!

Jens



Og så skal vi omsider til det nok så omtalte parti af Sonnei

Hvid: Richard Roos, Allerød I Sort: Harly Sonne

l.d4,d5 2.c4,c6 3.Sf3,Sf6 4.Lg5,e6 5.Sc3,Sbd7 6.e3,Le7 7.Ld3,o-o

8.o-o,h6 9.Lh4,dxc4 lo.Lxc4,a6 ll.a4,b5(!?)

Trækket er set før, også i stillinger, der ligner denneher. Det er

efter alles mening - i hvert fald kanonernes - meget tvivlsomt, men det

udnytter den skavank, at hvid ikke har fået slået på d5, og det bringer

samtidig sorts hvid-feltede løber i spil - et problem for enhver sort

spillende dronningegambit-fan.

12.axb5,Sb6(Pointen; såre enkel og primitiv)

13.Le2,cxb5 14.Tcl,Lb7(bedre er nok b4; 15.Sa4,Sxa4 osv.)

15.Se5,Tc8(?) Trækket er ikke uden videre godt. Et utal af vanskelig-

heder kan let tårne sig op for«sort, der må belave sig på at spille

stærkt defensivt. Men stillingens styrke for sort består i muligheden

for med reduceret materiale at fremtvinge et slutspil med bondemajoritet

på dronningefløjen, jævnfør nogle af de senere varianter.

16.Lf3,Lxf3(Hvad ellers? Det vrimler med trusler oppe omkring c6, og

det tjener så vidt jeg kan se ingen nytte at forsøge Sbd5)

17.Dxf3,Sc4 18.Sxc4(Der truede bl.a. Sd2 med kvalitetsgevinst, og

springeren på e5 forekom mig temmelig generende; desuden havde jeg en

fornemmelse af, at enhver afbytning ville hjælpe på vejen henimod det

slutspil, hvor min sortfeltede løber i fællesskab med majoriteten på

dronningefløien kunne betyde gevinsten)

18. -,Txc4 19.Db? Hvad nu, lille du? Hvid truer med at massakrere

hele den dronningefløj, som jo var sortscbankkapital, opsparingen til

de bedre tider. 19. -,b4 hjælper jo ikke stort: 2o.Dxa6; og ethvert

forsøg fra dronningens side på at dække a6 koster enten løberen på e7

eller - netop bonden på a6(og derefter uden tvivl bonden på b5, der ikke

når at redde sig ved at spadsere frem til b4). Jeg havde kort for hove

det afvist hvids mulighed for at intervenere med dronningen allerede i

denne stilling: kom den ikke for langt væk fra resten af sine medkæmpere,

var den ikke deplaceret osv? Jeg tog en mindre tænkepause på 1 time og

lo minutter, cirka. Og trak:

19. -,e5(!?) 2o.Tfdl Det var præcis, hvad ieg havde regnet med. Det

ser ud til at være det absolut stærkeste i stillingen(truer med offi

cersgevinst og positionel overvægt så det batter noget). Og de andre mu

ligheder ligner allesammen enten remis eller det Bent Larsen kalder

"plumret spil"; f.eks. varianten(som jeg anså for et alternativ, jeg

ikke ville være decideret ked af): 2o.dxe5,Txh4 21.exf6,Lxf6 22.Dxa6,b4

23.Sa4(for at redde b2 og undgå at sort får sin fribonde),Da8 24.Dxa8

(eneste mulighed),Txa8 25.b3,(og det hele ser lyst og lykkeligt ud: hvid

har en bonde mere),Txa4 26.bxa4,b3; og så enten: 27.Tc8skak,Kh7 28.TbB.



b2 29.Tbl,Txa4 og sort vinder; eller 27.Tbl,b2 med gode chancer).Det var

ikke særligt vanskeligt at forudse. Men jeg regnede med, at hvid trak

det tilsyneladende stærkeste, altså Tfdl.

2o. -,exd4! 21.Dxa6? Hvis 21.Lxf6, så følger det enkelte 21. -,Lxf6

22.Dxa6,Dc7 23.sxd4(NB: ikke 23.Se2 for at dække tårnet; sort svarer

stærkt 23. -,d3! med gevinststilling),Ld4 - og sort står så vidt jeg kun

ne se i farten ikke dårligst - tryk på f2, c3 og indirekte b2. Stillin
gen er sikkert remis.

21. -,dxc3! Det er ikke hver dag man får lejlighed til at ofre sin
dronning! Nu tror jeg ikke mere på, at hvid kan opnå remis. Hvis 22.Dxb5,
svarer sort 22. -,Tb4 23.Txd8,Txd8! og stillingen er meget lig den, vi
kom frem til i partiet(husk, at løberen på h4 hænger igennem alle vari
anter!)

22.Txd8,Txd8 Efter partiet betroede min modstander mig, at han nok
ville have opgivet, hvis jeg havde spillet 22. -,cxb2. Jeg ville ikke
have opgivet med hvid i den stilling; hvid har nemlig en snedig rednings
variant: 23.Txf8skak,Lxf8 24.Tfl!,Tcl 25.Dxb5! redder alt, idet dron
ningen jo dækker både fl og bl(forvandlingsfeltet) fra b5. Men hvad i al
verden skal hvid nu spille? Han kiggede lidt på 23.Lxf6,cxb21! 24.Tfl,
Tcl(eller fredeligt: Lxf6), og kiggede lidt på stillingen i det hele ta
get; tårn og to bønder for to lette officerer: skulle det ikke kunne
holde?
~ 23.bxc3,Txh4 24.Dxb5,Th5 25.Db3(?),Tc5 26.f3(For at forhindre sprin

gerens grimme indgreb i den hvide stilling)
26. -,Tdc8 27.c4,Se8 Så gik den barske djævelske sandhed op for hvid:

Han mangler en brik! Ligegyldig hvilken brik de sorte ooficerer går i
gang med at angribe, ja, så har hvid ikke brikker nok til at forsvare
den med!

28.Db7,Lf8 29.Dd7,Sd6 3o.Tal Desperation; der er ikke mere at spil
le om. Resten er krampetrækninger i håb om at få lejlighed til at slå
ned på det eneste svage punkt i den sorte stilling, nemlig f7. Men det
bliver der slet ikke mulighed for.

3o. -,T5c7! 31.Dg4(frit valg: Dg4, Da4 eller Dh3)
31. -,Txc4 32.e4?,f5 33.Dg6,fxe4 34.De6skak Hævnskakken. Resten

er ikke værd at kommentere.
34. -,Kh8 35.f4,Te8 36.Dd5,e3 37.Kfl,Txf4skak 38.Ke2,Tf2skak

39.Kel,Se4, 4o.Ta8,Lb4skak Og hvid opgav: nu ryger også dronningen
(41.Kdl,Sc3skak). Det var det. Jeg var selvfølgelig i mellemtiden kom
met i tidnød, var hele vejen i voldsom tvivl om dronningeofferets mange
varianter og krummelurer. Ak:ja.Men det er jo det spændende ved skak.

Harly Sonne.


