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Rødovremester ~992:

Rødovremesterskabet 1992:

Mesterklassen: Nr. 1: Dan Grøndal
Nr. ~/3:Jan Nielsen

Leif Sørensen

1. Klasse: Nr. 1/3: Frank Krieger Jensen
Kim Andersen
Bjørn Enemark

2. Klasse: Nr. 1: Flemming Bruun
Nr. 2: Henning Olsen

3. Klasse: Nr. 1: Morten Rosenby
Nr. 2: Carl Gunnar Dalsgaard
Nr. 3: Leif Clausen
Nr. 4: Richard Vagner Jensen

4.-Klasse: Nr. 1: Edgart Andersson
Nr. 2: Jakob Enemark
Nr. 3: Ole Lindberg
Nr. 4: Magnus Nielsen

NB: Husk tilmelding til jubilæumskak senest 5 Januar 1993.

Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig god jul og
et godt Nytår.



Rødovremesterskabet.

Mesterklassen: Dan Grøndal levede op til favoritværdigheden med en meget flot
sejrsrække som er sjældent set i kampen om mesterskabet. Jan Nielsen og Leif
Sørensen deler andenpræmien idet næstfavoriten Ole Bruun mistede grebet i sine
sidste Partier efter en god start.

1. Dan Grøndal - 1 1 1 1 1 1 1 ?
2. Jan Nielsen o - 1 o o 1 1 1 4 korr. lo,5o
3. Leif Sørensen o o - o 1 1 1 1 4 " 9,5o
4. Ole Bruun o 1 1 - o ~ o 1 3~
5. Gisli Hardarsson o 1 o 1 - ~ ~ o 3
6. Jørgen Larsen o o o ~ ~ - ~ 1 2~
?. Egil Volden o o o 1 ~ ~ - o 2 korr. 6125
8. Michael Rosenby .o o o o 1 o 1 - 2 11 5,oo

I.klasse: Som sædvanligt blev det den mest jævnbyrdige klasse_og de små ma~i
naler i partierne blev afgørende for placer.ingerne.Frank,Kim og Bjørn spillede
indbyrdes remis og først da de to sidste partier blev spillet afgjorde resul
taterne placeringerne på korrektion.

1 1 1 1 -1. Frank K. Jensen - 2 2 --11 o 1 2 4"2 korr. 15,50
2. Kim Andersen ~ - ~ 1 o ~ 1 1 4~ 11 ~ 14,25
3. Bjørn Enemark ~ ~ - ~ ~ ~ 1 1 4~ 11 14,oo
4. Lars Zvisler o o ~ - 1 1 ~ 1 4
5. Per Kuhlmann o 1 ~ o - 1 o 1 3~
6. Ejlert Andersen 1 ~ ~ o o - o ~ 2~ korr. lo,oo
?. Niels H. Nielsen o o o ~ 1 1 - o 2~ " 8100
8. Claus Larsen ~ o o o o ~ 1 - 2

2.klasse: Her var det spændende at se hvordan nedrykkerne ville klare sig i
konkurrence med spillere der var i fremgang. Flemming der jo havde trænet i
Capenhagen Open i stærkt selskab havde rigtigt fundet formen og scorede max.
Henning Olsen scorede 4~ og var selv meget overrasket over dette resultat i
dette selskab.

1. Flemming Bruun -- 1 1 1 1 1 1 1 ? -
2. Henning Olsen o - ~ o 1 1 1 1 4~
3. Tommy Lundsteen o ~ - ~ o 1 1 1 4
4. Arne Østergård o 1 ~ - o o 1 1 3~
5. Lief Redke o o 1 1 - o o 1 3 korr~ ?,5o
6. Jørgen Holst o o o 1 1 - o 1 3 11 6,5o
?. Knud Hornhaver o o o o 1 1 - 1 3 " 6,-oo
8. Klaus Mortensen o o o o o o o - o

3.klasse: I klassen deltog 14 spillere der spillede ? runder efter Monrad-~ystemet.
Favoriter var nedrykkerne Morten Rosenby,Oalsgårdog Vestergård og Morten Rosenby
scorede max. og vandt en sikker sejr i klassen selv om det sidste parti mod ~uniss
kom lidt heldigt i hus. Dalsgård sikrede sig andenpladsen i næsts~-~sterunde ved
at vinde over Leif Clausen som til gengæld vandt i sidste runde over Richard V.
Jensen i kampen om 3/4 pladsen. Henrik Juel Nielsen debuterede i klubben med
3 point som med lidt mere rutine sikkert var blevet noget størr~.

Resultattavle næste side.

Husk afbud til Ejlert: 36 ?o 68 71 senest på spilleaftenen kl. 17,3a.

Vinterturneringsdatoer: 5/1 + 19/1 + 26/l + 9/2 + 16/2 + 2/3 + 9/3 +23/3 + 3o/3.

Klubholdturneringenfor hjemmekampe: 12/1 + 2/2 + 23/2 + 16/3.

Jubilæumsarrangementer: 16 januar + ~7 april.
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3.klasse:

nr". navn. lr. 2r. ·3r. 4r. 5r. 6r. ?r. point kcrr-, plac •
.1.. John Vestergård o:i l" o1 l 'I o" i? 111 3i 20,90 ·s
2. Morten Rosenby 1~ 15 r" 13 14 i" lq ? ·.1
3. Leif Clausen il( 11 l'"' o2 1° o" i> 4~ 3

. 1~ 1& j_ ! " 1 ff "" 1".,. 1 -4. Steen Acrrton 2 2 2 o·, 2 1"0 2 ~ 18,oo .?
s. Richard V. Jensen l' o2 iv 11 ~4 1 o3 4 4

0 s (1. ? l .t ' l'f .6. Carl Gunn(!rOalsgard o 1, 1 1'" o"t. 1" 113 5 _2
?. Alex Bukrinsky -&' o o' i 1 . ~ 1 3i 19·,ao 6

. 1 I' I ' f ~ liB. WinnieSørensen 21 i 1 o ~ o ~ 3 19,50 lo
• .to fY .u .ft n J Z ··9. Rudolf Kuniss o o 1 1 o 1 o u 3 19:,oo 11

. 4 " . l IY 3 s T . -lo. Henrik Juel Nielsen 1 .i o 1 o o ~ 3 22,oo 8
• 1n " q 1 ~ 1 'f 13 1 l ·11. Jan Tipsmark 2 o o 2 2 1 2 3 16,60 12

1U ' IY 9 ?- ~ -t 1.12. Tom Sørensen 2 o o o o o o 2 14
13. Jørgen Pedersen l"v 1.'" o3 os 1q o /1 o 11 2~ 13

, 1~ 2 9 IZ lo " 2 G.14. Willy Poulsen o 1 1 o 1 o o 3 21,50 9

4. klasse:
1. Jesper Mikkelsen ot .r" o) oq i' 010 l? 2~ 19,50 lo
2. Hans Frederiksen l' o" ~" 110 08 o'z. o9 2~ 24,oo 9
3. Harry Christiansen o" os· 013 o1z. ~1 11 o'1 l;. 11
4. Jakob Enemark 13 i ' 111 14 os- 11 o1i 5 23,50 2
5. Ole Lindberg oL 1) a ' i" 1 'f l~ o& 5 21,oo 3

~- l 1 J. I( li < I~ 16. Egart Andersson 1 1 2 o 1 1 1 52 1
7. BO Lindberg ol 010 01.i l1Y o 'l o3 01 1 12
B. Anders Hørby l~ o4 i " ~" 12 o'lf lf 4~ 5
9. RuneRiera 110 011 08' i ' 17 o~ 1: 4 6
lo. Henrik Larsen oq 11 i " o2 oiz 11 o' 3 8
11. Poul Erik Pedersen ln 19 o Y ~

1 o' 05" 13 3~ 7
12. Magnus Nielsen 011 01 l°' 1: 110 1'2 l</ 5 16,50 4
13. Kurt Jexen Achen - - 13 o~ udg udg.

Her i 4. klasse så det længe ud til at sejren skulle afgøres mellemJakob Enemark
og Ole Lindberg meni sidste runde tabte begge så Egart Andersson udnyttede chancen
og vandt klassesejren. Egart og mangeaf de unge spillere er i klart fremgang.

\li gratulerer alle præmietagerne. De øvrige må tage revanche i
Vinterturneringen, juleskakken eller jubilæumsturneringen.

14Uskder er lukket 22/12 + 29/12-92.
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KSU- holdturneringen.
2.runde gav gode resultater for de fire af holdene,mens I holdets resultat var
skuffende. I holdet satte fire i points i den siaste halve time af spilletiden
og tabte med 3-5. II holdet var ved at skabe en stor overraskelse mod gruppe
favoritterne·fra Skl941 men Leif misforstod reglerne og tabte i point i sidste
minut. ~~~~ .
III holdet vandt en god sejr over Brønshøjs stærke hold.Efter en god start med
4-o sørgede reserven Røhder for det sidste ~ point til 4~-3i.
Iv holdet tog til Hvidovre og vandt med 6 - 2 idet HVidovre ikke var så stærke
som ventet og vores spillere er i klar fremgang og med denne gruppeinddeling
forventer v1 en topplacering.
V holdet tog til Albertslund med to reserver og sejrede stort 6-2. Et opmuntreR
de resultat for holdet.

Inviduelle resultater.

I
Bent Kølvig o
Ole Bruun o
Dan Grøndal o
Harly Sanne 1
Jens Akhøj 1
Gyula Szucs o
Jan Nielsen o
Sven Ulrich 1

II
Peter Rank ll
Gisli Hardarsson o
Michael Garly ~
Egil Volden 1
Leif Tange o
Leif Sørensen o
Alex Juel 1
Arne Østergård o

III
Lars Zvisler 1
Kim Andersen o
Frank Krieger 1
Ernst M. Hansen 1.
Bjørn Enemark o
Ejlert Andersen 1
Niels Holger N. o
Bjarne Røhder ~

IV'
Michael Rosenby 1
Jørgen Holst o
Tommy Lundsteen 1
Knud Hornhaver 1
Morten Rosenby 1
Henning Olsen ~
Klaus Mortensen 1
Egart Andersson ~

w
John Vestergård o
Alex Bukrinsky o
Zoran Kuzmanovic 1
Richard V. Jensen 1
Rudolf Kuniss 1
Jørgen Pedersen 1
Winnie Sørensen< 1
Jan Tipsmark 1

Tirsdag den 8/12 spillede 3 + 4 + 5 holdet hjemme og vandt alle store sejre.
3 holdet mødte Blinde's I hold og vandt 5~-~. Det var en del år siden vi har
mødt vennerne fra Blindes Skakklub og f.eks. første gang at Bjørn var med mod
dem og som han gav udtryk for bagefter en god skakoplevelse.
IV holdet vandt over AS19o4's V hold med 6-2. Selv om AS19o4 med over 120 med
lemmer ikke er så stærke som tidligere en flot sejr ~or vort hold som rigtigt
har fundet formen. Tommy(ny på holdet) og holdleder Knud har vist vejen med tre
gevinster af tre mulige.
Vi holdet vandt over Øbro's VJhold med 6-2. Igen en flot sejr i betragtning af
at Øbro som Asl9o4 har ca 125 medlemmer og to divisionshold. Zoran ©g Kuniss

har her scoret max. 3 og Winnie har som reserve scoret 2 af 2.

III
1

Leif Sørensen t
Lars Zvisler 2
Kim Andersen ~
Frank Krieger J. 1
Ernst M.Hansen ~
Bjørn Enemark 1
Claus Larsen ~
Flemming Bruun 1

IV
Michael Rosenby 1
Niels Holger N. 1
Jørgen Holst o
Tommy Lundsteen 1
Knud Hornhaver 1
Morten Rosenby 1
Klaus Mortensen 1
Carl G. Dalsgård o

V
Bjarne Røhder .•1
Alex Bukrinsky ~
Zoran Kuzmanovic 1
Rudolf Kuniss 1
Jørgen Pedersen 1
Winnie Sørensen 1
Jan Tipsmark ~
Egart Andersson o

I + II holdet spiller først torsdag så resultater herfra findes
på opslagstavlen i klubben.



Skoleskak

Ved amtsmesterskaberne i skoleskak på Amager deltog Jakob
sammen med Bo i klasse D for de 11-12 årige. Der var kun 14
deltagere i gruppen, hvor Morten Hansen (sidste·års vinder),
Martin El-Kher (DM-vinder for to år siden) og Jakob (med til
DM 3 år i træk) måtte regnes for favoritterne. Kun to går
videre til DM, så med kun 6 runder kan et enkelt nederlag
koste chancen for at gå videre. Det var derfor med bekymring,
jeg så Jakob tage remis mod Jakob Have, Shadi Hashem og mod
Morten Hansen. Før sidste runde havde Morten og Martin hver 4
points, og de skulle mødes. Nr. 3 var Jakob Kamby ligeledes med
4, der skulle spille mod Jakob. Endelig lå Shadi nr. 5, også
med 3~ points. Kravet var en sejr, men var det nok?
Jakob og Shadi vandt hurtigt. De havde derefter 4~ points og
kunne nu blot vente på resultatet af topopgøret - et langvarigt
parti. Morten fik snydt Martin for en officer med 5 minutter
tilbage på hvert ur, nedtællingen var i gang. Stillingen var
langtfra afklaret og i den begyndende panik vandt Martin
officeren tilbage, hvorefter de tog remis.
Korrektion er svært at håndtere - Shadi vandt, mens Jakob for
4. gang fik en andenplads, ret heldigt denne gang. Bo fik 3
points og en 8. plads.·

Bjørn

DM i skoleskak

Som sædvanlig afholdtes DM på Abildgårdsskolen i Odense, en
stor skole i eet plan. To dages skak, 5 partier lørdag fra kl.
13 og 3 partier søndag fra kl. 9. Gruppe D havde 44 deltagere,
af højst forskellig styrke.
Jakob startede mod Simon Bekker, der senere vandt gruppen. I en

~ underlegen stilling (28 bagud) overskred han tiden. Da han også
tabte 4. parti (igen på tid) men denne gang i en gevinststil
ling, var humøret ikke så højt lørdag aften.
Søndag gik det bedre: 2~ af 3. Først var der to gevinster,
derefter måtte han nøjes med remis i en fordelagtig stilling,
da hans modstander fandt frem til en evig skak. Sammenlagt blev
det til 5~ af 8, hvilket rakte til en smuk 8. plads og en
præmie, et keramik-tårn.

Vi skal se den første af søndagens gevinster:
Jakob Enemark - Søren Hvidt
1. e4 e5 2. Lc4 Sf6 3. Sc3 Lc5 4. d3 h6 5. Sf3 d6 6. 0-0
Lg4 7. Le3 Lb6 8. De2 Sc6 9. Lxl axl 10. De3 0-0 11. Sh4
Sd4 12. Lb3 Sxe4 Her er der vist en gratis bonde, for Sh4
står jo i slag. Nix, Jakob har set det. 13. DxS DxS 14. f3!
Nu er løberen tabt for dronningen er jo ikke dækket. 14. - h5
1~. fxl hxg4 16. h3! bindingen er der stadig. Med et for
spring på en L gælder det om at bytte af. 16. - Se6 17. Dxg4
DxD 18. hxD Sf4 19. g3 Sh3+ 20. Kg2 Sg5 21. Sd5! med
trusler både på c7 og på e7 (22. Se?+ Kh8 23. Thl+ Sh7 24. TxS
KxS 25. Thl++) 21. - Tae8 22. Sxc7 Te? 23. Sd5 Te6 24. Sxb6
Tg6 Sd5 og så behøver vi vist ikke se mere ..

Bjørn



Rødovre III - Blindes Skakklub
I (5~ - 2~)

Hvordan spiller blinde skak?
Ja, jeg vidste det i hvert
fald ikke før forleden, hvor
vi mødte førsteholdet fra de
Blindes Skakklub. Jeg tænkte,
at måske kunne nogle af dem se
lidt, og de kunne så spille
med næsen helt nede i brikker
ne. Dem, der var helt blinde,
måtte vel spille - ja, blind
skak. Helt forkert! Det blev
en oplevelse!
Ganske vist kunne et par af
dem se noget, på førstebrættet
(mod Leif S) spillede således
den bedst seende, en med bril
ler med stærke, orangerøde
glas. Jeg spurgte, hvor stærke
11hinkestenene11 var. De var +18
/+20! Og så brugte han yder-
1igere en lup, når han notere
de! Med stort besvær holdt
Leif remis med S+SB mod L+6B.
De øvrige spillede med opfind
somt og praktisk specialudstyr
- først og fremmest et godt
bræt i træ-mosaik med et 3 mm
hul midt i hvert felt. Tilsva
rende havde brikkerne (et nor
malt sæt) en pind for neden.
De sorte brikker havde et lil
le messingsøm i toppen, farven
var jo uinteressant! Bræt og
brikker var personlige - ikke
klubbens. Urene var helt nor
male ure, blot uden glas, så
tiden kunne aflæses. Øverst
var en mærkat med et par tegn
i punktskrift - BS muligvis.
Jeg tror nok, at urene mest
var til ære for os; de spille
de i hvert fald hurtigt.
Alle træk skulle annonceres.
Når de var i trækket, måtte de
røre ved alle brikker (de kun
ne jo ikke vælte). Nogle af
dem følte sig frem ved at røre
ved samtlige brikker. 11Rørt
brik11 gjaldt kun for en løftet
brik. Et uventet træk blev
ofte kontrolleret - Frank kom
således til at sige 11tårn til
d111 og blev korrigeret 11du
mener springer til d111 (det
indbragte et 11fy!11 fra seende
tilskuere). Frank var i øvrigt
klart foran på det tidspunkt og
vandt sikkert.

Min modstander havde et ekstra,
mindre skakspil med. Så kunne
han (under bordet) analysere,
dvs. føle på stillingen, også
når jeg var i trækket (rime
ligt nok, jeg kikker også på
stillingen i min modstanders
tid). Det var et godt slidt
sæt, specialudstyr fra England.
Brikkerne var specielt udfor
met, så de var lettere at ken
de. De .hvide (de englændere!)
havde en knop foroven. Umiddel
bart kunne man tro, at det vil
le være lettere at stille dem
med knop op som sorte, men så
kunne man nok ikke spille på
det bræt med andre.
Noteringspligt? Naturligvis! En
plade med huller var bagklæd
ning på en 11notatblok11 med kar
tonark 10x18 cm. Forrest et
gitterværk i plastic til at
styre efter. Trækkene blev så
prikket ind med en lille dorn.
Nogle lod dornen sidde ved det
sidste træk, andre talte sig
hver gang frem efter prikkerne
på kartonens bagside. .
Jeg fik i åbningen en løber til
at dække to bønder. Det kostede
2B + T for S + L, et tab efter
1/3/5/9 optælling, men jeg var
nu ikke utilfreds. Det tog dog
mere end 20 træk at få fordel
af den ekstra officer, de ek
stra bønder var en del i vejen.
Det endte dog med gevinst.
Også Flemming (og Frank, som
sagt) vandt, mens Leif, Lars Z,
Kim, Ernst og Michael spillede
remis.
Efter spillet snakkede vi lidt
om spillet. 11Det var lige før,
jeg havde fanget din dronning,
den gang du endnu havde sprin
geren - Så du det..11 sagde jeg
og gik så i stå. 11Det siger vi
også11, sagde han beroligende,
11det hedder det jo11• Men svært
er det at finde tilbage til et
bestemt punkt, 11da løberen
stod her11 siger man og peger •••
Men et godt parti var det - og
en spændende aften.

Bjørn


