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29. November~ Vinterturnering
6. December: Vinterturnering
13. December: KSU-Klubholdturnering
20~.Dacember:: Juleskakarrangement.

3. Januar~ Vinterturnering
10. Januar:: Vinterturnering
17. Januar: KSU-Klubholdturner..
24. Januar:: Vinterturnering

KÆRE MEDLEMMER ! !

Mange gode kræfter har gennem tiderne medvirket til at gøre klubbladet til
en succes, og tiden er nu kommet til undertegnede. Efter 11ansøgning11 accep
terede klubbens bestyrelse, at lade undertegnede forsøge sig som redaktør.

I den anledning skal jeg venligst anmode medlemmerne om at finde blok og
pen frem, således at gode partier, sjove oplevelser og andet, kan være en
del af nytænkningen i Interntræk.

Som noget nyt vil en holdrepræsentant for hvert af klubbens hold i KSU-hold
turnering, være forpligtet til at aflevere et referat til undertegnede. Ude
blivelse af referat, straffes med bøde, i skærpede tilfælde med hæfte.

Ole Bruun, redaktør.



Den 30. august blev den årlige matc:h..mod Hvidovre afviklet.
Ejlert havde dennegang formået, at samle et sær deLe s slag
kraftigt hold med Kølvig i spidsen.

Hvi~ovreder ofte har haft heldet på deres side, måtte dennegang
lægge ryg til et fortjent nederlag.

HVIDOVRE RØDOVRE

1. Flemming Bruhn t t Bent Kølvig

2.:-. S.vend.Se.jersen t t Søren Drejfe:ldt
3. Knud Højgaard: 1 0 Jacob Rubin
4" Peter Køhler t t ®ders Lund ægår-dl
5. Bent O. Pedersen O ].. Peter Rank
6. Jes; Knudsen 0 lL Gyul&.Szilcs
7. Lar_s B. Larsen t t J:an Nielsen
8. Kim~Bnoder-sea 0 ]. Gis;li Hardarsson
9. Peter Bruun + t Frank Krieger

10. Peter B. Jardren 0 1 Lei.f Sørensen
11. Iffienning Jensen 1 0. Rune Skov Hansen
12. Kim Milvang 0 1. Egil Voliden
13. Preben Juhlin ]. Q Alme Østergår~
].4. Dennis Jørgensen 1 · 0. Bjørn Enemark
1-5. Folmer Bruun O 1 Lars Zv:isler Jensen
16. &se.l Bnoe O 1 Per Kilhlmann
17.Steen Pedersen 0 1 Shi-Shin-Leu
18. Hebuth Chrriaf enaen t t Ernst M. Hansen
19" Robert Christensen 0 I. Claus Larsen
20. Anders Jor<fusen 0 1 Jakob Enemark
2:JL" Jeanet Bangtson Q 1. Knud Hornhaver •.

RESULTAT 7 14

Ila-t er bemærkels;e.sværdigt at vi på de sidste 10 pladser
vinder 7t - 2f.

Flot klaret dr~nge!! !



1. Runde af KSU-Klubholdsturnering.

Igen i år er Rødovre skakklub stærkt repræsenteret i holdturneringen. Hele fem
hold, skal forsøge at repræsentere Rødovre på bedste vis.

1. Holdet. Glostrup I - Rødovre I

Redaktionen har desværre ikke modtaget referat fra holdleder Jan Nielsen. Som
konsekvens har redaktøren idømt Hr. Jan Nielsen i bøde på 2 øl. Straffen kan
ikke appeleres.

2. Holdet. Rødovre II - Albertslund II 4 - 4.

Gisli Hardansson - Flemming Poder t - t
Michael Garly - Svend Knudsen O - 1
Kim Andersen - Ole Yde Jensen t - t
Alex Juel - Torben V. Jensen t - t

R Lars Zvisler - Henry Killian t - t
R Morten Rosenby - Bjarne Sørensen 1 - O
R Ejlert Andersen - Jørgen Helleberg 1 - 0
R Leif Redke - Torben Nielsen 0 - 1

Trods at vi måtte stille med fire reserver i den første kamp klarede vi 4 - 4 ..
Kim var tidligt færdig med en hurtig remis. Efter godt et par timer havde Alex og
Lars taget remis. Lars efter at have sat gevinsten overstyr .. Gisli havde vundet
en bonde, men anvendte megen tid på dette og tilbød remis, som hans modstander
straks tog imod. 4 remis = 2 - 2. I de 4 sidste partier stod vi næstbedst, men
alle kæmpede bravt. Garly der meget sjældent taber, havde trods modstanderens
dårlige bondestilling fået deplaceret sin dronning og tabte. 2 - 3. Redke kunne
ikke holde slutspillet og tabte. 2 - 4. Morten var bagud med 2 bønder i et slut
spil, men fik skabt sig en fribonde, der bandt modstanderens 2 løbere og hans
springer huserede i den anden side. 3 - 4. Jeg sad som sidste mand i en trykket
stilling, hvor modstanderen havde en fribonde placeret på 7. række. Jeg havde
siddet og regnet på, at hvis jeg i et sidste angreb kunne få modstanderen til at
lave en fejl, kunne jeg vinde ellers ville jeg nok tabe. Min plan lykkedes 4 - 4.

Hvid: Ejlert Andersen Sort: J. Helleberg.

efter sort's 40. træk.
g4, Dc3 - gxf5,g6xf5 - Dg1+,Kh8, kongen skulle
have været til f7 - Lg5,Kg8 truer mat. L16+,Kf8
Dg7+, opgivet, hvis Ke8, kommer hvid springer
med skak på b5. HELD skal der til.
JA, Ejlert heldet følger de ! !



3. Holdet, Rødovre III - Odysseue III Si - 2i.

Bjørn Enemark - Klaus Poulsen O - 1
Rune S. Hansen - Steen Erhard O - 1
Jens Bager - Søren Jørgensen' 1 - O
Fl. Bruun - Klaus Hansen i - i
Per Kuhlmann - Ib Hansen 1 - 0
Tommy Lundsteen - Torben Hansen 1 - 0
Shi-Shin-Leu - Esben Brammen 1 - 0
Jacob Enemark - Udeblev 1 - 0

Odysseus's holdleder var forsinket, så vi ventede S min. med at starte urene.
Odysseus stillede kun med 7 mand, men havde tilgengæld sat 2 stærke reserver ind
på de 2 første brætter. På 1. bræt fik Bjørn fornøjelsen at spille mod en stærk
elitespill~r~ som lige var hjemme på besøg fra Grønland.
Jens Bager bragte os på 2 - 0, (Jacob v.u.k.) i et for mig som tilskuer spændende
parti, hvor der var trusler og modtrusler. Rune tabte til Steen Erhard, så var
det 2 - 1. Flemming tilbød sin modstander remis og efter længere betænkningstid
blev den taget. Analyser bagefter viste at remis var korrekt. 2i - 1i. Shi-Shin
vandt sikkert sit parti og bliver sikkert en god forstærkning på holdet. 3i - 1i.
Bjørn spillede et godt parti og havde remis indenfor rækkevidde, men et enkelt lille
fejltræk, skabte et tvangstræk. Bjørn tabte 3i - 2i. KOhlmann ville åbenbart vise
at han ikke altid vil nøjes med remis, og fik slået hul på modstanderens kongestil
ling, med et par giftige bønder 4i - 2i. Tommy havde i et slutspil med K+T+S+
bønder en fribonde, men tilbød remis, da det så ud til at kongen var deplaceret.
Modstanderen afslog og Tommy kørte sikkert gevinsten hjem. Si -- 2i.

4. Holdet, Rødovre IV - Allerød IV S - 3.

Michael Rosenby - Leif Pedersen 1 - O
Ernst M. Hansen - Johannes Jensen 1 - 0
Claus Larsen - Rene Aagård 1 - 0
Martin Kristensen - John Sø 1 - 0
Klaus Hansen - E. Christoffersen O - 1.
Knud Hornhaver - Poul Simon 0 - 1
Henning Olsen - A. Van Sande 1 - 0

R Jørgen Holst - Henry Andersen 0 - 1

Holdet som må høre til favoritterne i rækken fik revanche over Allerød. Martin



som er i storform: 6t af 7 i RM var 3/4 time og 16 træk om at bringe holdet
foran. Ernst var den næste der var færdig og hans sluttræk var godt, hvor
modstanderen valgte at opgive istedet for dronningtab. Claus fik hurtigt et par
fribønder anbragt på 6. og 7. række og modstanderen måtte give et par officere.
3 - 0. Mivhael fik i slutspillet byttetrigtigt af og så var der en dejlig fribonde.
4 - 0. Klaus fik vist byttet forkert af og tabte et dronningeslutspil, 4 - 1.
Henning Olsen havde tidligt skaffet sig et par fribønder, men var lidt længe om
at få sat gang i den. Men Henning kørte det sikkert hjem. 5 - 1. Holst gik ind
i en afbytning med dronningen mod 2 tårne og det holdt ikke. 5 - 2. Knud Horne
haver var som sædvanlig ude i et tidsnøddrama, og i et slutspil med K + D mod
K + D + bonde fik han lige netop efter dronningforvaltningen på begge sider
lavet en afbytning istedet for evig skak. 5 - 3.

Hvid: Ernst Hansen Sort: Johannes Jensen.
e4-e5, sf3-sc6, Lc4-Lc5, c3-d6, d4-exd4, cxd4-Lb4+, Ld2-LXLd2, Sbxd2-Sf6,
0-0-0-0, h3-Sa5, Ld3-b6, Tc1-Lb7, d5-Lc8, Dc2-Sb7, b4-Se8, Tfe1-g6, Sb3-f5,
e5-dxe5, Sxe5-Ld7, Sd4-Tf6, Sdc6-LxSd6, d5xc6-Sbd6, Db3+-Sf7, Lc4-Sed6, Sd7-Sxlc4,

Te8+-0pg.

Holdkamp den 8 november 1994.

Gladsaxe 3 hold Rødovre 5 hold

1: Jørgen Mortensen Bjarne RØhder ~
2: Bjarne Frørup John Vestergaard ~
3: Andrzej Marczy Zoran Kuzmanovic 0
4: Ib MØller Henrik Juel Nielsen 0
5: Peter Sand Søren TØmmimg 0
6: Thomas Litman Leif Clausen 0
7: Bjarne Johansson Alex Bukrinsky 0
8: Walther Bjarnsholt Rudolf Kuniss 0

sørgeligt, sørgeligt sikke en måde at behandle gæster på,
desværre rakte Rødovres evner ikke til mere end 1 point,
selvom der blev kæmpet bravt på alle brædder.

Første røg søren på grund af en meget lille buk, jeg må
ikke sige for Søren at det var efter 18 træk!
Så fulgte Zoran og Henrik efter sørens gode eksempel, dog
uden bukke.

Bjarne og John reddede æren med et ~ hver, de plejer ellers
ikke at være til ret meget, men lidt skulle vi da have med
hjem, så de var vågne hele aften.

Holdkaptainen måtte bide i græsset efter 70 træk, men det er
da klart han skulle jo gå og piske de andre og det hjalp altså
ikke, så næste gang må de sejle deres egen sø, for så spiller
(prøver) han skak istedet for.



Tilbage var Kuniss og Alex, det var nogle seje partier, ungdommen
-kunne præstere, men lidt i 11 skred Kuniss i svinget.

Alle stod nu og gloede på Alex og hans modstander, der var kl. lidt
meget over 11, det er ikke noget Alex bryder sig om, ja hvor mange
kan lide det, så Alex valgte at opgive, så kunne de andre spille
partiet færdigt, nej så slemt vat det ikke, men det er irriterende
når så mange kikker på, åh de er så kloge!!

Næste referat er fra vores kamp mod Herlevs 2 hold og der vinder
vi med 7 - 1 mindst!

Med venlig hilsen

Leif Clausen

Nedenfor en kærlig hilsen til Ejlert fra Per KUhlmann, samt PK~s parti fra 1. runde.

Kære Ejlert

Ja, jeg ved godt, at mine kragetæer kan være noget svære

at tyde. Til daglig har jeg nogle dygtige kontordamer til at

hjælpe mig med at finde ud af, hvad jeg selv har skrevet, men

jeg tror nok, at det er lykkedes mig at finde ud af partiets

gang uden deres hjælp dennegang. Du har det nedenfor.

De bedste/h.lJ:Sner

Holdkamp Rødovre III mod Odysseus III, d. 8. november 1994

Hvid: Ib Mouritz Hansen, Odysseus.

Sort: Per Kuhlmann, Rødovre.

1. e4, e5; 2. f4, e5xf4; 3. Sf3, d6; 4. Lc4, Sc6; 5. d4, Sa5;

6. Lb3, Sxb3; 7. a2xb3, Sf6; 8. Sc3, d5; 9. e5, Se4;

10. o-o, g5; 11. Dd3, Sxc3; 12. b2xc3, c6; 13. Lb2, h5;

14. Ta-el, Le6; 15. Lcl, Lh6; 16. Te2, h4; 17. c4, g4;

18. Sel, f3; 19. Sxf3, g4xf3; 20. Dxf3, Lxcl; 21. Txcl, Dd7;

22. Df6, Th7; 23. Dg5, Th8; 24. Df6, Th5; 25. c4xd5, c6xd5;

26. Tal, De7; 27. Df3, Tf5; 28. Dd3, Dd7; 29. c4, a6;

30. c5, Ke7; 31. b4, Tg8; 32. De3, Tf-g5; 33. Khl, Lf5;

34. Tf2, Le4; 35. Ta-a2, Dg4; 36. Dd2, h3; 37. Kgl, Lxg2; hvid

opgiver!



Verner Pedersen 1934 - 1994

Ver~er døde få uger før sin 60-årsdag, der skulle have været fej
ret med en stor fest. Det nåede han alts~ ikke. Men ellers var
han ikke utilfreds med, hvad han havde nået. ''Jeghar haft et
godt liv,''sagde han, da det stod klart. hvor det bar hen. Ikke
mindst havde han nået at få en god, stor familie med to børn og
indtil videre fem børnebørn.

"På skakfr•::•r1ter1",som har1plejede ai;udtrykke sig, blev det ikke
til så meget i de senere år. Ambitionerne var droslet ned, andre
gøremål og et dårligere helbred spillede også ind. Men interessen
var der stadig, og vi fik stadig mangen hyggesnak om skak, parti
er, skakspillere, opgaver m.m.

Vi mødtes første gang helt tilbage i 1952 ved Arbejder Skaks på
sketurnering i Ringsted, hvor vi var i hver sin gruppe i 1. klas
se, men begge indkvarteret i en gymnastiksal, hvor vi deltog i
lærerige diskussioner og analyser. Han kom fra Rønne, hvor han
var det lokale skakh~b, og jeg var en 19-årig storsnudet køben
havr1er, der parodierede hans borr1hc•lmskeaccer1t. Så kemiel'",var
ikke helt i orden ved den lejlighed.

Senere flyttede han til hovedstaden for at færdiggøre sin handels
uddar1r1else.Og ved et kfYI 12 år sel'"1eremødtes vi sa iger1og snak
kede lidt sammen, når vi ikke var i trækket. Det viste sig, at
han lige var blevet gift og var flyttet til Rødovre. Det var jeg
også! Og så opdagede vi, at vi boede pA Rødovre Parkvej begge to.
Og var r1aboer!

Det blev til over 30 års naboskab, venskab og skakfællesskab.
·Verner var altid rar og hjælpsom, tænksom, universelt orienteret
og interesset. Vore to familier købte sommerhus og blev også na
boer der. Vi har spillet et utal af partier, analyseret sammen,
diskuteret og udvekslet minder! Af 64 fliser og 9 hegnsstolper
lavede han et terrasseskakspil, som i Arenes løb har været skue
plads for mar1ge skakdramaer. Det er slut nu.

Verner var en af os, der aldrig helt slipper spillet. Hans speci
elle udgave af vores hobby var at samle på gamle årgange af SKAK
BLADET, og det lykkedes ham faktisk få fat i samtlige.

I de yngre år var han medlem af Vanløse Skakklub, og han fik mig
med derover i nogle år. Senere, da jeg var flyttet her til klub
ben, gjorde jeg gengæld og overtalte ham til det samme. I nogle
af de gode år gjorde vi tjeneste på klubbens førstehold og spil
lede også om klubmesterskabet. Verner vandt vistnok et mesterskab
i sin tid.

Han led i mange år af astma, men kunne trods mange - og dyre -
forsøg ikke holde op med at ryge. I foråret blev han opereret for
en kræftknude i lungerne, fik det bedre og havde en god sommer,
men et tilbagefald først i oktober viste sig at være afgørende.
Slutspillet var uholdbart.

Min skakven, et fint menneske, er ikke mere.
Bent Kølvig



EGIL VOLDEN DØD.

Onsdag d. 15. september indløb der en ufattelig meddelse om, at Egil Volden, som
vi aften forinden havde oplevet i fin form her i klubben, var ramt af et hjerteslag
og afgået ved døden, i en alder af kun 48 år.

I de 15 år vi fik lov til at o~leve Egil her i klubben, har han på en ualmindelig
måde, sat sit præg på klublivet.

Volden havde sin helt egen facon, præget af en god sans for humor, et usædvanligt
talent for skakspil, hvor han ofte i partierne ledte efter og tit fik Øje på nogle
angrebsmuligheder, som ingen andre kunne få øje på.

Volden havde mange interesser udover skakspillet. Han var mester i Petang, spillede
musik, skrev sange m.m. Men i alle de ting han beskæftigede sig med, satte han det
medmenneskelige i centrum. Volden var udpræget klubmenneske og altid uhyre hjælpsom,
når der skulle gives et nap med ved vore arrangementer. Da vi i august måned skulle
spille den årlige kamp mod Hvidovre, ringede Volden et par dage forinden og spurgte
hvad tid vi skulle begynde, kl: 1930 sagde jeg. Fint sagde Volden, så kan jeg godt
nå at være med. Jeg skal til fagforeningsmøde kl: 1700, men så melder jeg afbud til
spisningen bagefter, så jeg kommer.

Det var Eigil Volden i en nødeskal.

Æret være hans minde.

Ejlert Andersen.

li Il

TIDENS STØRSTE STORMESTRE

Som fast rubrik i Interntræk er det min hensigt, at lave en føljeton omhandlende
"Tidens største stormestre''. herunder resultater, turneringer, -oo ikke mindst adfærd.

For at strate et sted har jeg valgt en af de mest usædvanlige stormestre. måske den
absolut stærkeste stormester kloden har skabt;



BOBBY FISCHER

Fischer. Robert James (Bobby) f. 9. marts 1943, IM i 1957, GM i 1958.

VERDENSMESTER FRA 1972 - 1975.

Bobby indledte sin skakkarrie i Brooklyn Chess Club i 1949. I 1955
blev Bobby ogsa medlem af Manhattan Chess Club. Han spillede pa det
tidspunkt skak 5 - 6 timer hver dag.
Bobbys første store bedrift skete i USA mesterskabet 56/57 hvor han
udraderede D. Bryne. Partiet blev i lang tid kaldt "Arhundredets
parti". Senere delte han første pladsen i US Open med Bisguier i 1957.
I turneringen Portorez i 1958 blev Bobby nr. 5 og udnævnt til stormester,
den yngste nogensinde.

Bobby's vej til titlen som verdensmester, blev grundlagt med et utal af
turnerings sejre, sejre som første bræt ved OL 60-62-66-70, samt i kandi
datturneringen, hvor han bl.a. udspillede Bent Larsen efter alle kunstens
regler 6 - 0 !!

Hvem husker herefter ikke matchen i Reykjavik mod Spasskij, 12,5 - 8,5.
Det var vel først her den menige danske skakspiller rigtig fik øjene op
for Bobby's geniale spil, samt hans særprægede adfærd. For blot at nævne
nogle få eksempler p& hans adfærd; belysningen blev ændret 6 gange, en
special stol blev fløjet til Island, præmiesummen blev forhøjet til 100.
000 pund, selv USA's regering tog telefonisk kontakt til Bobby for at fa
ham til at spille.
Om kvalliteten af matchen kan man diskutere, idet Spasskij spille langt
under vanlig standard, måske som følge af Bobby's mange krav??

En ting var dog sikkert. verden havde ikke haft en verdensmester af sa
stor styrke.

Siden sa man desværre ikke mere til Bobby, hvad angår turneringsskak,
nogle mente at han var blevet "skør", andre at han havde helligede sig
en religiøs sekt, andre, at han nu levede som vagabond.

Vi skulle hele 20 ar hen, før revanchen matchen kom og dermed Bobby i en
ny hovedrolle, som vi oplevede ham pa Island. Matchen i eks. Jugoslavien
er nøje omtalt i Skakbladet nr. 10 og 11, argang 1992, den viste dog at
Bobby ikke havde glemt at spille skak.

Det har altid undret mig at Bent Larsen aldrig har omtalt Bobby positivt,
Bent ikke engang omtalte matchen i eks. Jugoslavien, dette sammenholdt
med at Bent i 1959 i kandidatturneringen var Bobby's sekundant. Arene
efter viste Bent jo stor styrke, mens Bobby spillede mindre godt.
Først i 1971 mødtes Bent og Bobby, som før omtalt, hvor styrken endelig
blev afklaret 6 - 0 til Bobby.

Da jeg i sin tid var formand for Københavns Amt's skoleskak inviterede
jeg Bent til at spille en silmutan mod Amtet's skoleskakspillere, samt
lade ham besvare spørgsmal fra skoleskakspillerne. Jeg tillod mig dengang
at forespørge Bent om han forventede at Bobby kom tilbage til skakverden.
Han ønskede tydeligt ikke at tale om Bobby, men svarede dog at skakspil
let nok havde bedst af, at han ikke kom tilbage. Pa mit andet spørgsmal
om hans match mod Bobby, svarede Bent kort. at han havde en dårlig turne
ring, dermed bad Bent om spørgsmål fra salen?!

Hvis jeg skal konkludere omkring Bobby, under hensyntagen til den litte
ratur jeg har læst, og de partier jeg har gennemspillet, kan orderne
skrives kort: Der har næppe været et større skakgeni, der i sa ung en
alder forspilte talentet.

Redaktøren



R Ø D 0 V R E M E S T E R S K A B E T 1994.

I årets turnering deltog 45 spillere fordelt i fem klasser.De fire

øverste grupper spillede alle mod alle og en gruppe efter Monrad.

Mesterskabsklassen.

Jan Nielsen havde igen en af de turneringer hvor alt lykkes,og fik et

meget flot resultat med 7 gevinstpartier.Jan klarer sig jo altid godt

i mesterklassen,men dette resultat er jo i stil med Kølvigs resultater.
Vi ønsker hjertelig tillykke med mesterskabet.
Leif Sørensen er i klar fremgang og fik en meget flot 2.plads.Hvis Leif
fortsætter fremgangen skal han nok blive Rødovremester engang.OleBruun
kom for tit i tidsnød og det kostede point.Men en score på 65% er vel
godt nok efter pausen fra turneringsskak.Rubin skuffede lidt,men årsagen
er måske for meget natarbejde.Eigil Johansen som i sin tid var vinder af
det første afholdte Rødovremesterskab,viste at selv om man er nær ved de
80 år kan man godt flytte rundt på brikkerne.Szucs og Gisli havde ikke
fundet formen,og Bjørn som var rykket op i klassen var på en stor opgave
men fik en god træning.
I l.klasse blev der spillet mange remispartier: Hele 13 af 21 partier.
Det er ligesom at klassens deltagere spiller lidt for meget på det sikre.
Jeg tror på at talentet for nogen af dem rækker langt videre.Frank havde
chancen i sidste parti fbr at bringe sig sikkert i spidsen,men remis mod
Per bevirkede at nu vandt han klassen på korrektion foran Lars.Lars kom
så atter med på præmielisten,og jeg tror han har en suveræn rekord her i
klubben i de sidste ti år med hensyn til opnåelser af præmier.Kim varsom
altid placeret i den øverste ende af turneringstabellen og havde igen
en turnering uden tabspartier.
2.klasse,gruppe A. Martin B.Kristensen fortsætter fremgangen og fik det
meget flotte resultat med 6i af 7 mulige.Det har han fulgt op i Hold-
~kampene.Martin udnytter udnytter til fulde de små blottelser modsrande
ren giver og styrer derefter pointet sikkert hjem.Shi-Shin er også i en
positiv udvikling og fik som som forventet en fin placering.Jakob Ene
mark fik en pæn debut i klassen. Rart at se de tre unge på vej frem.Ingen
tvivl om at her er der noget at bygge på fremover.
2.klasse,gruppe B. Søren Tømmihg som var oprykker til klassen satte alle
de rutinerede favoritter til vægs med en meget flot præstation.Egentligt
ikke så overraskende for mig for Søren går virkelig op i sagen.
Det bliver spændende at se hvor langt talentet rækker.Zoran spillede
som sædvanligt solidt og fik en fortjent andenplads foran favoritterne
Henning Olsen og Knud.Røhder havde fået tid til at spille med i en turne
ring og med lidt mere styr på slutspillet bliver han afgjort bedre og
skal nok gøre sig gældende fremover.
3.klasse.Som det ofte sker i en klasse der spiller efter Monradssystemet
bliver sidste rundes partier afgørende for placeringer.Favoritten til
klassesejren Winnie var længe i spidsen men blev i de sidste partier
der blev spillet overgået med et ! point af en trio bestående af Bent
Christensen,Ole Hansen og Steen Achton.Mens Steen og Winnies resultater
var forventet er det flot af Bent og Ole at markere sig så flot med tan
ke på de få turneringer de har spillet.Hans Frederiksen,Ole Lindberg
og veteran Kuniss resultater lige efter præmievinderne er godkendt.

Vi ønsker alle præmievinderne tillykke med resultaterne
og vi øvrige må tage revanche i Vinterturneringen.
Tak for en god turnering.

Ejlert.



R Ø D 0 V R E M E S T E R S K A B E T 1994.

Mesterskabsklassen.

1. Jan Nielsen - l l l l l l l 7

2. Leif Sørensen 0 - l l l l l l 5l

3. Ole Bruun 0 l - l 0 l l l 4l

4. Jacob Rubin 0 0 0 - l l l l 4

5. Eigil Johansen 0 0 l 0 - l l l 3

6. Gyula Szucs 0 0 0 0 l - l l 2

7. Gisli Hardarsson 0 0 0 0 l l - l Il

8. Bjørn Enemark 0 0 0 0 0 0 l - l

1. Klasse.

1. Frank Krieger - l l l l l l 4 korr. 11.75

2. Lars Zvisler 0 - l l l l l 4 10.00

3. Kim Andersen l l - l l l l 3l

4. Flemming Bruun l l 0 - l 0 l 2l 7.25

Tommy Lundsteen l 0 l l - l l 2l 7.25

6. Arne Østergård 0 0 l l l - l 2l ·6.50

7. Per Kuhlmann l 0 l 0 l l - 2

2.~Klasse,gruppe A.

1. Martin Kristenaen - l l l l l l l 6l

2. Shi-Shin Leu 0 -~l l 1 l l l 5

3. Claus Larsen 0 0 - 1 l 0 l l 3l korr. 8.75

4. Leif Redke 0 0 0 - l l l l 3l 7.75

5. Jakob Enemark l 0 0 l - l l l 3l 6.25

6. Klaus Mortensen 0 0 l 0 l - l l 3

7. Ejlert Andersen 0 l l 0 0 l - l 2l

8. Jørgen Holst 0 l 0 0 0 0 0 - l

NB: Præmieuddeling foregår tirsdag den 20. december 1994 i

forbindelse med juleskakaften.

Programmet denne aften er følgende.

kl. 19.30 starter lynturneringen.

efter l~nturneringen bliver der serveret nogle stykker

mad og to øl. Derefter præmieuddeling og lotteri.

Pris pr. deltager: Kr. 30,00. Tilmelding senest 13 december

til Ejlert.



• 2.klasse,gruppe B.

l. Søren Tørnrning - l 0 l ! l l l 5!

2. Zoran Kuzrnanovic O - 0 ! l l l l 4!

3. Henning Olsen l l - ! ! 0 ! ! 4 korr. 15.75

4. Knud Hornhaver 0 ! ! - l l l 0 4 12.25

5. Henrik Juel Nielsen ! 0 ! 0 - ! l ! 3

6. John Vestergård 0 0 l 0 ! - 0 l 2! 7.50

7. Bjarne Røhder 0 0 ! 0 0 l - l 2! 6.50

8. Leif Clausen 0 0 ! l ! 0 0 - 2

3.klasse.
2 'f /J t " I/ I 'f

l. Rudolf Kuniss l 0 0 l 0 l l 4 20.00 plac. 7

2. Egart Andersson 01 Os !' i" 11 03 010 2! 11

3. Steen Achton O'f l' l' 111 !'.lr' 19 5! 21.00 3

4. Bent Christensen 13 1'1 !9 013 l.r l' 112 S! 24.00 l

5. Hans F reder iksen !c 12 r'2 07 0'I t l8 4 23.00 5

6. Ole Lindberg !s 03 !2 110 l' Dy 111 4 21.50 6
· 8 'i ' I III I• 1J7. Poul Erik Pedersen l 0 0 0 l l 0 3 23.00 9

8. Anders Hørby 01 110 111 01.t O.i r" Os 3 14.50 10

9. 0le Hansen 110 11 !Y lS l'J 11.2OJ 5! 23 .00 2

10. Bo Lindberg o" 08 r" o' 011 Oj)-la 2. 17. So 13

11. Harry Christiansen Ol'J11y 08 03 i1° 01 O~ 2 19, 50 12
~ I/ /J s J J <j y12. Jørgen Pedersen l ! 0 l ! 0 0 3 25.So 8

13. Winnie Sørensen r" !'1 11 ly 09 !S" l' 5 4
14 • 013 011 0° 02 Q? Qg Q I Q

KSU-holdturneringens 2.runde.

l.holdet fik en fin revanche for resultatet i første runde.

Holdet slog det Eliteprægede hold med 4!-3!. Kølvig vandt over Torben Sørensen
Rubin vandt og de tre reserver Peter Rank,Szucs og Leif Sørensen fik 2!.

2.holdet tabte 3~5.resultatet burde være 4-4 men ~rne korn ud for en særdeles

grov usportslig optræden fra modstanderens side.

3.holdet tabte 3!-4! til AS04. Formanden burde have sørget for sejren.

4.holdet tabte 3!-4! til Musikvidenskabs l hold. Holdleder Knud meddeler at

få lov til at møde dette hold var en oplevelse.Vi glæd~r os til referatet.

5. holdet overraskede meget med at kun tabe 3-5 til Herlevs 2.hold.

Referat fra 2~ runde følger

i næste nummer.



LIDT NYT FRA DEN DANSKE OG INTERNATIONALE SKAKFRONT:

KAS?AROV mødte i GENIUS 2 sin overmand!!
Kasparov har altid udtalt, at ingen maskiner ville kunne slå ham. Disse ord måtte
Kasparov tage isig igen, da han d. 31. august 1994 mødte GENIUS 2 i en Grand PRix
t~tnering i London og~blev~besejret t - 1t. Det var en tydelig utilfreds Kasparov
der lynhurtigt forlod skuepladsen.

Mon ikke vi skal lade nederlaget undskylde med en 11dårlig11 dag?!

IM Jens Ove Fries Nielsen blev vinder af Arhusfestuge turnering med 6i af 10 mulige.
I samme turnering var Nina HØiberg kommet i mande menneskehænder og opnåede kun
3 point. Tilgengæld var hun også den mindst ratet.

I PCA-kandidatmatchen mellem Anand og Adams formåede Anand uden besvær at vinde
5! - 2!, mens Kamsky overraskende slog Short 5! - 2!.

I finalen i januar 1995 mødes Anand og Kamsky, mon ikke Anand når sit mål??

På Marienlyst Slot mødtes Sune Berg Hansen og Curt Hansen i en match bedst af
4 partier. På forhånd var Curt storfavorit. Favorit Curt fik dog en slem over
raskelse, idet Sune bragte sig foran allerede i første parti. De følgende 2
partier endte remis efter megen dramatik.
Curt skulle nu vinde 4. og sidste parti for at få 2 - 2. Partiet endte, som
de 2 forgående remis, mest heldig var Curt, der måtte kæmpe bravt for det halve
point.



RATINGLISTE pr. 1. okt. 1994.

1. Bent Kølvig 2249
.2. J. AkhØj 2070
3. Søren Drejfeldt 2022
4. G. SzUes 1949
5. Peter Rank 1915
6. Jacob Rubin 1915
7. Ole Bruun 1893
8. Jan Nielsen 1879
9. G. Hardarsson 1812
10. Leif Sørensen 1801
11. Sv. U~ Christen. 1794
12. F. Kriger Jensen 1793
13. Kim Andersen 1793
14. Rune Hansen 1789
15. Jørgen Larsen 1780
16. Bjørn Enemark 1725
17. Lars Zwisler 1718
18. Arne Østergård 1718
19. Morten Rosenby 1716
20. Fl. Bruun. 1676
21. Michael Rosenby 1655
22. Ernst Hansen 1652
23. Per KUhlmann 1650
24. Tommy Lundsteen 1649
25. Shi-Shin-Leu 1628
26. EDGaR BUse 1618
27. Leif Redke 1608
28. Martin Kristense 1593
29. Ejlert Andersen 1585
30. Claus Larsen 1542
31. Jørgen Holst 1539
32. Jakob Enemark. 1515
33. Klaus Mortensen 1508
34. Henning Olsen 1498
35. Knud Hornhaver 1433
36. John Vestergård 1418

"37. Henrik J. Nielsen 1418
38. Zoran Huzmanovic 1418
39. Alex Bukrinsky 1384
40. Carl G. Dalsgård 1381
41. Richmond Jensen 1377
42. Leif Clausen 1369
43. Søren Tømming 1366
44. Rudolf KUnnis 1349
45. StEEN Achton 1345
46. Bent Christensen 1315
47. Jan Tipsmark 1312
48. Wihnie Sørensen 1295
49. Ole Lindberg. 1261
50. Jørgen Pedersen 1245
51. Poul E. Pedersen 1226
52. Hans Frederiksen 1223
53. Ole Hansen 1200
54. Egcint~Ahdersson 1158
55. ANDERS Hørby 1140
56. Harry Christiansen 1126
57. Bo Lindberg 1100

UDENFOR LISTEN;

HARLY Sanne
HENRIK Eriksen
Michael Garly
Leif Tange
Lars Sørensen
Jens Bagger
Morten Lundsgård
Anders Lundsgård
Per AndERSEN
Bjarne RØhder.
Gøsta Mortensen
ALEX Juel.
Orla Larsen
Vagn NyBYE'
Margon Thomsen.

Det skal bemærkes, at Rødovre Mesterskabet ikke er med ratet? det vil bl.a. forskyde

og give større ændringer i toppen af listen.

Næste Interntræk i feb. 95.

REDAKTØREN.


